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3 De warrant in het Toulmin-model als 
verzwegen argument 

3.1 Het Toulmin-model 

In The uses of argument (1958; hier wordt de ongewijzigde herdruk uit 1993 
gebruikt) presenteert Toulmin een model waarmee alledaagse argumentatie kan 
worden weergegeven. Het model bevat drie basiselementen: een claim, een 
datum en een warrant. De warrant kan worden ondersteund door een backing 
(1993: 97-113). Toulmin stelt dat claim en datum altijd expliciet aanwezig 
moeten zijn, omdat volgens hem anders geen sprake is van een redenering.19 

De warrant is impliciet, de backing kan impliciet zijn, zegt hij: 

Data of some kind must be produced, if there is to be an argument at all: a bare 

conclusion, without any data produced in its support, is no argument. But the 

backing of the warrants we invoke need not be made explicit. (Toulmin 1993: 106) 

(...) data are appealed to explicitly, warrants implicitly. (Toulmin 1993: 100) 

Toulmin heeft zijn model in eerste instantie niet bedoeld als analysemodel.20 

Hij werkte in het model een alternatieve opvatting van geldigheid uit. De 
geldigheidsopvatting van de formele logica gaat er zijns inziens ten onrechte 
vanuit dat redeneringen kunnen worden beoordeeld met vaste, universele 
normen. Volgens Toulmin zijn de normen afhankelijk van het onderwerp (hij 
noemt dit 'veldafhankelijkheid'). Toulmins algemene betoog tegen de logica 
kreeg, zeker aanvankelijk, weinig instemming.21 Voor zijn model bestond meer 
belangstelling, met name onder retorici en argumentatietheoretici.22 In veel 
leerboeken en publicaties is het Toulmin-model in de een of andere variant 
terug te vinden. Het wordt gebruikt om studenten te trainen in het analyseren, 
beoordelen en produceren van argumentatie.23 

Bij toepassing van het Toulmin-model in de praktijk is naar voren gekomen 
dat verschillende aspecten van het model problematisch zijn. Een van de 
problemen waarop in kritische besprekingen van het Toulmin-model wordt 
gewezen, is dat het concept van warrant niet zonder meer bruikbaar is. Als 
oorzaak daarvan wordt genoemd dat de warrant niet goed van de data en van 
de backing kan worden onderscheiden.24 

3.1.1 Het onderscheid tussen warrant en datum 

Toulmin omschrijft de data (D) als de feiten of de gronden die worden 
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aangevoerd ter ondersteuning van de claim (C). De data zijn de uitspraken die 
worden gedaan in antwoord op de vraag waarop de claim is gebaseerd: 'What 
have you got to go on?'. Data worden in het model weergegeven in de vorm 
van proposities, bijvoorbeeld 'Petersen is a Swede', 'Harry was born in Bermu
da' en 'Jack is club-footed' (1993: 97). 

De warrant (W) omschrijft Toulmin als de uitspraak die wordt gegeven in 
antwoord op de vraag hoe je van de data op de claim komt: 'How do you get 
there?'. Dat bepaalde data tot een bepaalde claim leiden, betekent volgens 
Toulmin dat er een stap wordt gezet: 

(...) the question may now be (...) 'How do you get there?'. To present a particular 

set of data as the basis for some specified conclusion commits us to a certain step; 

and the question is now one about the nature and justification of this step. 

Supposing we encounter this fresh challenge, we must bring forward not 

further data, (...), but propositions of a rather different kind: rules, principles, 

inference-licences or what you will, instead of additional items of information. (...) 

Propositions of this kind I shall call warrants. (Toulmin 1993: 98) 

Warrants zijn dus net als de data ook proposities, maar van een ander soort: het 
zijn afleidingsregels en gevolgtrekkingsprincipes (1993: 100).25 Warrants kunnen 
volgens Toulmin gewoonlijk kortweg worden weergegeven als 'If D, then C'. 
In meer uitgebreide en expliciete vorm kunnen ze als volgt worden verwoord: 

(...) for candour's sake, they can profitably be expanded, and made more explicit: 

'Data such as D entitle one to draw conclusions, or make claims, such as C', or 

alternatively 'Given data D, one may take it that C'. (Toulmin 1993: 98) 

Schematisch weergegeven ziet toepassing van Toulmins basismodel op zijn 
bekende voorbeeld over Harry uit Bermuda er als volgt uit (1993: 99): 

D C 
Harry was born So, Harry is a 
in Bermuda British subject 

since 

W 
A man born in Bermuda 
will be a British subject 

Het onderscheid tussen data en warrant is voor Toulmin verbonden met zijn 
streven een alternatief te bieden voor het model van het traditionele deductieve 
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syllogisme. Dit model doet volgens hem geen recht aan de verschillende 
functionele onderscheidingen die nodig zijn om een redenering goed te 
beschrijven (1993: 113-114). Binnen het concept van syllogisme wordt alleen een 
verschil gemaakt tussen de conclusie aan de ene kant en de premissen aan de 
andere kant, maar de premissen die traditioneel de major- en minorpremisse 
worden genoemd, zijn volgens Toulmin uitspraken met elk een eigen functie 
in de redenering: 

A 'singular premiss' expresses a piece of information from which we are drawing 
a conclusion, a 'universal premiss' now expresses, not a piece of information at all, 
but a guarantee in accordance with which we can safely take the step from our 
datum to our conclusion. (...) the two-fold distinction between 'premisses' and 
'conclusion' appears insufficiently complex. (Toulmin 1993: 114) 

In de praktijk van het analyseren is het verschil tussen data en warrant echter 
niet altijd eenvoudig te maken. Toulmin geeft dit probleem zelf al aan als hij 
opmerkt dat het verschil tussen de twee vragen 'What have you got to go on?' 
en 'How do you get there?' niet altijd zonneklaar is. De vragen kunnen in 
bepaalde contexten bijvoorbeeld hetzelfde betekenen: 

The question will at once be asked, how absolute is this distinction between data, 
on the one hand, and warrants, on the other. Will it always be clear whether a 
man who challenges an assertion is calling for the production of his adversary's 
data, or for the warrants authorising his steps? Can one, in other words, draw any 
sharp distinction between the force of the questions, 'What have you got to go 
on?' and 'How do you get there?'? By grammatical tests alone, the distinction may 
appear far from absolute, and the same English sentence may serve a double functi
on (...). (Toulmin 1993: 99) 

Toch meent Toulmin dat het in ieder geval in sommige situaties mogelijk is een 
duidelijk verschil te maken tussen twee verschillende 'logische functies' die een 
ondersteunende uitspraak kan hebben: 

At any rate we shall find it possible in some situations to distinguish clearly two 
different logical functions; and the nature of this distinction is hinted at if one 
contrasts the two sentences, 'Whenever A, one has found that B' and 'Whenever 
A, one may take it that B'. (Toulmin 1993: 99) 

Manicas (1966) betoogt dat het onderscheid tussen data en warrant ook in 
Toulmins eigen analyses van voorbeelden niet helder is. Hij laat zien dat de uit
spraak die Toulmin aanmerkt als de data ( 'Harry was born in Bermuda') ook 
kan worden opgevat als de warrant ('A man born in Bermuda will be a British 
subject') en andersom. Beide uitspraken kunnen namelijk worden geïnterpre
teerd als 'It has been found that ...' en ook als 'It may be taken that ...'. Van 
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Eemeren en Grootendorst (1978: 237) betogen iets vergelijkbaars: zij laten aan 
de hand van hetzelfde voorbeeld zien dat de data en de claim beide het 
antwoord kunnen vormen op de vragen: 'What have you got to go on?' en 
'How do you get there?'. Dit betekent dat een grammaticaal criterium, dat wil 
zeggen de uiterlijke vorm en letterlijke presentatie van de uitspraak, geen 
uitkomst biedt. 

Hample (1977: 4) brengt naar voren dat Toulmin weliswaar aangeeft dat een 
grammaticaal criterium voor het onderscheid tussen data en warrant niet 
afdoende is en dat het gaat om een functionele onderscheiding, maar dat 
Toulmin niet vertelt met behulp van welke criteria dit functionele onderscheid 
dan wel kan worden gemaakt. Volgens Hample helpt het daarbij niet te stellen 
dat de data de uitspraken zijn die worden gedaan ter ondersteuning van de 
claim, omdat hetzelfde kan worden gezegd van de warrant. 

Ook Toulmins stelling dat data over feiten gaan, terwijl warrants aflei
dingsregels en gevolgtrekkingsprincipes zijn en dus waarschijnlijk geen feiten, 
is volgens Hample (1977: 5) onvoldoende om het onderscheid in de praktijk te 
kunnen maken. 'Verifieerbaarheid' is een voor de hand liggend criterium voor 
het onderscheid (feiten kunnen empirisch worden geverifieerd en afleidingsregels 
niet), maar dit criterium biedt geen oplossing, betoogt Hample. De warrant 
geeft een algemene regelmatigheid aan, die net als de data, door middel van 
empirische observatie tot stand kan komen (Toulmin 1993: 121-122, 135-136). 
Zijn conclusie is dat het erg moeilijk is in de praktijk uitspraken te identificeren 
als data of warrant, vooral in het geval van enthymemen: 

The conclusion I draw from all this is that, except for the case of someone who 

actually says 'I have found that ...' and 'We may take it that ...', distinguishing 

between warrant and data is a hopeless task. The effort would be particulary 

frustrating if the critic were dealing with enthymemes. (Hample 1977: 4) 

Dat Toulmin een onderscheid maakt tussen data en warrant, is te verklaren uit 
de manier waarop hij bij het opzetten van zijn model te werk is gegaan (1993: 
15-16; 95). Het model is gebaseerd op de gang van zaken in een juridische proce
dure; het is een procedureel model. In de context van een juridische procedure 
is het onderscheid tussen data en de warrant wel te maken. In een juridische 
procedure is vastgelegd op welke manier de bewijsvoering moet verlopen: eerst 
moet worden aangegeven wat het geëiste is en vervolgens op welke feiten de eis 
is gebaseerd. Als de feiten zijn komen vast te staan (iets wat Toulmin in zijn 
model vooronderstelt), moet vervolgens worden vastgesteld op grond van welke 
algemeen geldende rechtsregel de feiten tot het geëiste leiden. De feiten zijn 
Toulmins data; de rechtsregel waarop de stap van feiten naar het geëiste wordt 
gebaseerd, is de warrant. Toulmins beschrijving van vorm en functie van data 
en warrant komt ook overeen met de vorm en functie van juridische feiten ('De 
verdachte is Nederlands staatsburger') en rechtsregels ('Indien een verdachte ten 
tijde van het plegen van het misdrijf ouder is dan 16 jaar, dan kan aan hem de 
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straf "hechtenis" worden opgelegd'). 
Toulmins onderscheid tussen data en warrant berust op het feit dat in het 

recht is vastgelegd in welke volgorde de stappen in het bewijsvoeringsproces 
moeten worden gezet en dat alle stappen expliciet moeten zijn. De context stelt 
hier beperkingen aan wat de partijen naar voren mogen brengen en aan de wijze 
waarop dat gebeurt. Het onderscheid tussen data en warrant is problematisch 
in onbepaalde contexten of contexten die minder bepaald zijn dan de juridische 
procedure. In die contexten ligt de volgorde waarin de argumentatieve stappen 
worden gezet meestal niet vast en worden argumentatieve stappen vaak impli
ciet gelaten. Contextuele factoren bepalen dan wat wel en niet impliciet 
blijft.26 Cowan (1964) zegt hierover in kritiek op Toulmin: 

(...) data are appealed to explicitly, warrants implicitly. But surely in both cases it 

is rather a matter of what information we believe our respondents to have or 

need. (Cowan 1964: 30) 

In Toulmins voorbeelden zijn alle onderdelen expliciet aanwezig en daardoor 
komen de interpretatieproblemen met data en warrants niet aan het licht.27 

Het is duidelijk dat Toulmin zijn model wel van toepassing acht in andere 
contexten dan het recht. De meeste voorbeelden die hij behandelt, zijn immers 
niet-juridisch. Verder valt op dat hij stelt dat warrants vaak impliciet zijn, 
terwijl warrants in een juridische procedure juist per definitie expliciet zijn. 
Ook hieruit blijkt dat hij niet alleen de juridische context op het oog heeft. In 
niet-juridische contexten is eerder regel dan uitzondering dat uitspraken impli
ciet zijn. Dit heeft consequenties voor de bruikbaarheid van het functionele 
onderscheid tussen data en warrant dat Toulmin beschrijft. Buiten de 
geïnstitutionaliseerde context van het recht is het onderscheid vaak moeilijk te 
maken. Dit is een probleem als het model wordt gebruikt voor de analyse van 
argumentatie in de praktijk. 

3.1.2 Het onderscheid tussen warrant en backing 

O o k de backing is vaak impliciet, zegt Toulmin. De backing is het antwoord op 
de kritische vraag waarom de warrant in algemene zin gelding heeft: 

(...) we may be asked why in general this warrant should be accepted as having 

authority. (...) Standing behind our warrants (...) there will normally be other 

assurances, without which the warrants themselves would possess neither authority 

nor currency - these other things we may refer to as the backing (B) of the 

warrants. (Toulmin 1993: 103) 

In het 'Harry was born in Bermuda'-voorbeeld ziet de backing bij de warrant 
er als volgt uit (1993: 105): 
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D C 
Harry was born ^ So, Harry is a 
in Bermuda i British subject 

since 

W 
A man born in Bermuda 
will generally be a British subject 

B 
On account of 

The following statutes and 
other legal provisions (...) 

In de backing, stelt Toulmin, komt de veldafhankelijkheid van beoordelingsnor
men naar voren. Volgens hem is de vorm van een redenering, die wordt 
weergegeven in de warrant, veldonafhankelijk, maar de backing is wel veldafhan
kelijk: 

The form of argument we employ in different fields need not vary much as 

between fields. 'A whale will be a mammal', 'A Bermudan will be a Briton', 'A 

Saudi Arabian will be a Muslim': here are three different warrants to which we 

might appeal in the course of a practical argument, each of which can justify the 

same straightforward step from a datum to a conclusion. (...) But the moment we 

start asking about the backing which a warrant relies on in each field, great 

differences begin to appear: the kind of backing we must point to if we are to esta

blish its authority will change greatly as we move from one field to another. 'A 

whale will be (i.e. is classifiable as) a mammal', 'A Bermudan will be {in the eyes of 

the law) a Briton', 'A Saudi Arabian will be {found to be) a Muslim' - the words 

in parentheses indicate what these differences are. (Toulmin 1993: 104) 

Backings zijn dan ook een ander soort uitspraken dan warrants. Warrants zijn 
hypothetische uitspraken die een brug vormen tussen claim en datum, terwijl 
de backing ook kan worden geformuleerd als een feitelijke uitspraak: 

(...) statements of warrants (...) are hypothetical, bridge-like statements, but the 

backing for warrants can be expressed in the form of categorical statements of fact 

quite as well as can the data appealed to in direct support of our conclusions. 

(Toulmin 1993: 105) 
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Zolang de uitspraken die worden gedaan dit verschil in functie reflecteren, 
kunnen warrant en backing volgens Toulmin goed worden onderscheiden. 
Alleen als de gekozen uitdrukkingsvorm het verschil verhult, kan er verwarring 
optreden: 

So long as our statements reflect these functional differences explicitly, there is no 

danger of confusing the backing (B) for a warrant itself (W): such confusions arise 

only when these differences are disguised by our forms of expression. (Toulmin 

1993: 105) 

In het 'Harry was born in Bermuda'-voorbeeld is het onderscheid tussen backing 
en warrant niet problematisch, zegt Toulmin. Als wordt nagegaan of de backing 
inhoudelijk juist is, dan is het resultaat een directe feitelijke uitspraak, i.e. dat 
daadwerkelijk in een afgekondigde rechtsregel is bepaald dat iemand die geboren 
is op Bermuda in het algemeen de Britse nationaliteit heeft. Maar de warrant is 
'logisch' van een geheel andere aard: 

(...) the warrant which we apply in virtue of the statute containing this provision 

is logically of a very different character -'Ifz man was born in a British colony, 

he may be presumed to be British'. (...) the explicit statement of the warrant (...) is 

a general moral of a practical character (...). (Toulmin 1993: 106) 

Volgens Toulmin is het belangrijk een verschil te maken tussen warrant en 
backing. Het traditionele concept van major-premisse is ambigu, meent hij: de 
major-achtige uitspraak 'Scarcely any Swedes are Roman Catholics' kan zowel 
een warrant als een backing zijn. Opgevat als een warrant, moet de uitspraak 
worden gelezen als: 'A Swede can be taken almost certainly not to be a Roman 
Catholic', een algemene uitspraak die 'bridge-like' is (1993: 109). Wordt de 
uitspraak daarentegen gezien als een backing, dan moet onder de uitspraak 
worden verstaan: 'The proportion of Swedes who are Roman Catholics is less 
than two percent', een feitelijke uitspraak, die kan worden geverifieerd (1993: 
109). De term 'major-premisse' verhult het verschil in praktische functie, zegt 
Toulmin: 

The customary form of expression will tend in either case to conceal from us the 

distinction between an inference-warrant and its backing. (...) A crucial difference 

in practical function can in this way pass unmarked and unnoticed. (Toulmin 

1993: 111) 

Toulmin meent dat het verschil tussen warrant en backing vooral om 'filoso
fische redenen' moet worden gemaakt: 
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The form of the statement 'All A's are B's' is as it stands deceptively simple: it 
may have in use both the force of a warrant and the factual content of its backing, 
two aspects which we can bring out by expanding it in different ways. Sometimes 
it may be used, standing alone, in only one of these two ways at once; but often 
enough, especially in arguments, we make the single statement do both jobs at 
once and gloss over, for brevity's sake, the transition from backing to warrant -
from the factual information we are presupposing to the inference-licence which 
that justifies in employing. The practical economy of this habit may be obvious; 
but for philosophical purposes it leaves the effective structure of our arguments 
insufficiently candid. (Toulmin 1993: 112) 

Hample (1977) betoogt dat ook het onderscheid tussen warrant en backing, net 
als dat tussen warrant en data, niet kan worden gebaseerd op een grammaticaal 
verschil tussen de twee vermeende functies van warrant en backing, zoals 
Toulmin doet: 

(...) is it fair for Toulmin to rely on a grammatical distinction between these two 
functions? (...) Since we have already quoted Toulmin expressing the concern that 
grammatical patterns may sometimes disguise warrant en backing, it seems clear 
that we should regard as merely a happy accident the fact that Toulmin the stylist 
has managed to find two sentence patterns that, if used in the argument, clearly 
distinguish warrant and backing. Insofar as a reliably-discernible difference exists, 
it must be a functional, not a grammatical one. (Hample 1977: 3) 

Welk functioned onderscheid heeft Toulmin dan op het oog met de warrant 
en backing} Sommige auteurs concluderen op grond van Toulmins eigen 
beschrijving van backings dat zo'n functioned onderscheid niet kan worden ge
maakt. Castaneda (1960: 285) bijvoorbeeld betoogt dit als volgt. Toulmin stelt 
dat in een redenering altijd een bepaalde warrant wordt gebruikt, want hij zegt: 

We cannot get from any set of data to a conclusion without some warrant. 
(Toulmin 1993: 128) 

Maar tegelijkertijd beschouwt Toulmin een redenering die alleen uit een datum 
(D), een backing (B) en een claim (C) bestaat niet als incompleet. De redenering 
van de vorm 'D, B, so C ' is volgens hem een 'alternatief' voor 'D, W, so C' 
(Toulmin 1993: 123). De consequentie daarvan is dat aan een redenering van de 
vorm van 'D, B, so C' dan ook geen warrant hoeft te worden toegevoegd. 
Warrant en backing hebben op die manier dezelfde functie. Ook Hample 
constateert dat de warrant en de backing afgaand op Toulmins beschrijving 
inwisselbaar zijn. Hij vindt het al met al zinloos vol te houden dat er een 
functioneel onderscheid tussen warrant en backing is:28 

The most reasonable conclusion to be drawn from those propositions is that 
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backing can serve the function of the warrant. Since the functions of backing and 

warrant thus overlap, and since grammatical structure will offer no consistently 

reliable hints to distinguish them (...), it seems pointless to insist that these are 

really two different things. (Hample 1977: 3) 

O o k Toulmins onderscheid tussen warrant en backing kan worden verklaard 
door te kijken naar de juridische procedure, Toulmins uitgangspunt. Daar geldt 
dat de rechtsregel die tot een bepaald vonnis leidt in de wet vermeld moet zijn: 
het is 'de bron'. In de argumentatie moeten de partijen de bron expliciet 
aangeven. De rechtsregel heeft de vorm van een voorwaardelijke uitspraak, net 
als Toulmins warrant. Het noemen van de bron heeft de vorm van een feitelijke 
uitspraak ('Dit staat vermeld in artikel 12 lid 2 van het Wetboek voor Straf
vordering'), net als Toulmins backing. Ook voor het onderscheid tussen warrant 
en backing geldt dus dat het binnen de geïnstitutionaliseerde context van het 
recht kan worden gemaakt. 

Maar buiten die context is het onderscheid moeilijker te maken. Het staat 
niet ter discussie dat warrants vaak nader worden ondersteund met andere 
uitspraken, maar wel of die ondersteunende uitspraken een andere vorm zouden 
hebben dan de warrants, zoals Toulmin beweert. Warrant-zchtige uitspraken 
kunnen immers worden ondersteund met allerlei soorten uitspraken, afhankelijk 
van het geval; niet alleen feitelijke uitspraken zoals Toulmin bedoelt, komen in 
aanmerking. Een eenvoudig voorbeeld kan dit illustreren: 

Al : Joop is autoritair, want hij is een jongen. 

BI: Wat heeft dat met elkaar te maken? 

A2: Jongens zijn autoritair. 

B2: Hoezo? 

A3: Mannen zijn in het algemeen autoritair. 

In Toulmins terminologie produceert A2 een warrant: een algemene regel die 
ook kan worden weergegeven in de vorm 'Als iemand een jongen is, dan is hij 
autoritair'. A3 geeft een verdere ondersteuning van deze uitspraak en dat zou 
in Toulmins visie dus de backing zijn. Maar ook de uitspraak in A3 kan worden 
weergegeven als een algemene regel, namelijk: 'Als iemand een man is, dan is 
hij autoritair'. Zowel A2 als A3 zijn gepresenteerd als feitelijke uitspraken (dus 
backing-achûg) en zowel A2 als A3 kunnen worden weergegeven in de vorm 
van algemene regels (dus warrant-achtïg). 

Misschien zou Toulmin in plaats van A3 een andere backing bij dit voor
beeld formuleren, bijvoorbeeld: 'Dit leert de ondervinding' of: 'Dit blijkt uit 
sociologisch onderzoek'. Zulke uitspraken kunnen inderdaad minder makkelijk 
worden weergegeven in de vorm van een algemene regel. In de praktijk van het 
argumenteren is het echter goed mogelijk dat de spreker volstaat met A2 en A3. 
Hij ondersteunt de warrant dan wel, maar niet met een uitspraak die voldoet 
aan Toulmins definitie van een backing. Toulmins beschrijving van warrants en 
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backings maakt het niet goed mogelijk een dergelijke situatie te beschrijven en 
te verklaren. 

3.1.3 De bruikbaarheid van Toulmins warrant 

Volgens critici is de warrant in Toulmins model onvoldoende uitgewerkt om 
toe te passen bij het analyseren van argumentatie (zie onder andere Van 
Eemeren en Grootendorst 1978: 239). Het probleem met het verschil tussen 
data en warrant is dat de algemene, verbindende uitspraak die Toulmin als de 
warrant aanmerkt, in een concreet geval net zo goed het expliciet geuite 
argument kan zijn. Dan is de vraag of de warrant nu opeens gelijk is aan de 
data; het is ook de vraag hoe kan worden achterhaald wat impliciet is als het 
niet de warrant is. Het verschil tussen backing en warrant is problematisch, 
omdat Toulmins definitie van deze twee concepten dermate vaag is dat een 
functioneel verschil niet is aangetoond. Daardoor kan een onderscheid tussen 
backing en warrant niet goed worden gemotiveerd. Een ander punt is dat in alle
daagse argumentatie vaak andere of complexere ondersteuningen worden 
gegeven bij warrants dan de backing die Toulmin beschrijft, zodat zijn 
beschrijving niet aansluit bij de werkelijkheid. Het Toulmin-model bevat geen 
concrete aanwijzingen voor het expliciet maken van impliciete onderdelen, als 
gevolg van het feit dat het model niet voor analysedoeleinden is opgezet.29 

Toulmin gaat uit van een bijzondere situatie, die van de juridische procedure, 
waarin alle onderdelen van de argumentatie expliciet zijn. De concepten van 
warrant en backing zijn problematisch zodra ze worden toegepast in situaties 
waarin dit niet het geval is. 

In verschillende publicaties is erop gewezen dat het Toulmin-model weinig 
nieuws bevat, omdat het op hetzelfde neerkomt als het syllogisme. Zo vertonen 
de warrant en het datum grote overeenkomsten met de traditionele concepten 
van major- en minor-premisse (terwijl Toulmin er juist op gericht was een 
functioneel onderscheid zichtbaar te maken). Over Toulmins voorbeelden van 
warrants merkt Johnson (1981b) op: 

If one looks carefully at the warrants Toulmin provides (...) one cannot help but 

be struck by the fact that 7 out of 10 of them (...) turn out to be the sort of "if 

... then" conditional proposition that a quasi-deductivist would supply as missing 

premises in reconstructing the argument using the traditional schema! (Johnson 

1981b: 24) 

3.2 Het Utrechtse Toulmin-model 

Door verschillende auteurs is geprobeerd de tekortkomingen van het Toulmin-
model te repareren en daarmee het model meer geschikt te maken voor de 
analyse en beoordeling van alledaagse argumentatie. In Nederland waren dat 
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vooral Drop, Schellens, Steehouder, Verhoeven en De Vries. Zij ontwikkelden 
in de jaren zeventig en tachtig een aangepaste versie van het Toulmin-model, die 
wel wordt aangeduid als het 'Utrechtse Toulmin-model' (Schellens 1979: 226).30 

Van het model wordt gebruik gemaakt in een aantal praktisch gerichte 
Nederlandse boeken, zoals Taalbeheersing van Drop en De Vries (1977; hier 
wordt de ongewijzigde herdruk uit 1981 gebruikt) en Argument en tegenargu
ment van Schellens en Verhoeven (1988). In verschillende artikelen is een 
theoretische verantwoording van het model gegeven (Steehouder 1976, Schellens 
1979 en Schellens en Verhoeven 1979). De aanpassingen in de Utrechtse versie 
van Toulmins model hangen samen met de hiervoor besproken theoretische en 
praktische problemen met de warrant.ix 

3.2.1 Het gebruik van formele logica 

In de opvatting van Drop, Schellens, Steehouder, Verhoeven en De Vries is het 
Toulmin-model goed te combineren met formele logica en het concept van 
logische geldigheid. In praktische publicaties van deze auteurs maakt formele 
logica onderdeel uit van de uitleg van het model, vooral als de warrant ter 
sprake komt. De manier waarop formele logica in het model wordt ingepast, 
verschilt echter. 

Schellens en Verhoeven (1979) geven het volgende algemene advies voor het 
expliciet maken van wat wordt genoemd 'de impliciet gebleven premisse in 
enthymema': 

Voeg aan de redenering een premisse toe die de redenering geldig maakt zonder 

de gegeven premisse(n) overbodig te maken.32 (Schellens en Verhoeven 1979: 7) 

In een noot melden zij: 

De 'impliciet gebleven premisse' vertoont nu grote overeenkomst met de 'warrant' 

in het model van Toulmin. (...)." (Schellens en Verhoeven 1979: 23) 

Er zijn meestal meerdere kandidaten die de redenering geldig maken en logische 
geldigheid is niet voldoende: wat de impliciete premisse is, hangt ook af van de 
vraag wat 'pragmatisch gezien het meest voor de hand liggend is', stellen 
Schellens en Verhoeven. Daarom kwalificeren zij het algemene advies: 

Voeg aan de redenering de in de context meest voor de hand liggende premisse toe 

die de redenering geldig maakt, zonder de gegeven premisse(n) overbodig te maken 

(cursivering SG). (Schellens en Verhoeven 1979: 8) 

In Drop en De Vries (1981) wordt de warrant beschreven als een 'geldige 
verbinding van datum naar claim', wat wordt uitgewerkt met formeel-logische 
concepten als hypothetische en categorische deductie en modus ponens en modus 
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tollens. De warrant wordt gelijkgesteld aan de major-premisse of 'als...dan'-
premisse. Een redenering met een impliciete warrant (of datum) heet, zo melden 
Drop en De Vries, in de syllogistische logica een 'enthymema' (1981: 88). 

In Schellens en Verhoeven (1988) wordt de warrant 'rechtvaardiging'. Zij 
geven de volgende omschrijving: 

(...) uitspraak in de als-dan-vorm die de stap van gegeven naar conclusie mogelijk 

maakt (cursivering SG). (Schellens en Verhoeven 1988: 29) 

Anders dan Drop en De Vries (1981) en Schellens en Verhoeven (1979) wordt 
in Schellens en Verhoeven (1988) het concept van de rechtvaardiging niet 
expliciet in verband gebracht met de logica; Schellens en Verhoeven bespreken 
de rechtvaardiging geheel in termen van het Toulmin-model. Wel behandelen 
zij in een apart hoofdstuk verderop in het boek ('Logische achtergronden'), de 
predikaat- en propositielogica. Ze besteden ook aandacht aan het verschil tussen 
logische connectoren en de tegenhangers van die connectoren in natuurlijke taal, 
wellicht om het verband tussen formele logica en alledaagse taal te laten zien. 

Het is niet duidelijk waarom Drop en De Vries en Schellens en Verhoeven 
formele logica opnemen in het Toulmin-model. Schellens (1979) reageert op de 
kritiek van logici op Toulmins visie op logische geldigheid,34 maar zegt alleen: 

Aangezien Toulmins model zich - tegen zijn pretenties in - laat rijmen met het 

begrip 'formele geldigheid', hoeft kritiek op Toulmins ideeën over geldigheid niet 

te leiden tot verwerping van zijn model als hulpmiddel bij de analyse van 

argumentatie. (Schellens 1979: 230) 

Maar hiermee is nog niet verklaard waarom het zinvol zou zijn formele logica 
tot onderdeel van het Toulmin-model te maken. 

Een vraag is hoe in het Utrechtse Toulmin-model formeel-logische concepten 
als modus ponens en modus tollens zich verhouden tot Toulmins warrant. De 
logica en de warrant worden in de verschillende publicaties telkens als aparte 
onderwerpen behandeld en het precieze verband tussen de warrant en de 
formeel-logische concepten wordt op verschillende manieren uitgelegd. In 
Schellens en Verhoeven (1979) bijvoorbeeld is de impliciet gebleven premisse 
geheel gedefinieerd in termen van logische geldigheid. Daarbij ontbreekt iedere 
verwijzing naar Toulmin, afgezien van de eerder geciteerde noot waarin 
Schellens en Verhoeven de opmerking maken dat de impliciet gebleven premisse 
'grote overeenkomst' vertoont met Toulmins warrant. Het accent in Schellens 
en Verhoeven (1979) ligt, ook als het gaat om de formulering van de warrant, 
bij de formele logica. 

Drop en De Vries (1981) behandelen formele logica en de warrant in één 
hoofdstuk, maar in aparte paragrafen. Eerst komt (kort) de logica aan bod en 
dan (veel uitgebreider) Toulmins omschrijvingen van de warrant. Drop en De 
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Vries gebruiken de formele logica vooral om de warrant als concept te 
introduceren en te definiëren: de warrant is de 'als-dan'-uitspraak in modus 
ponens en modus tollens. Als het gaat om de vraag hoe de warrant in de praktijk 
kan worden geformuleerd, laten zij formele logica buiten beschouwing en 
hanteren ze Toulmins concepten. 

In Schellens en Verhoeven (1988) wordt eerst de warrant in termen van het 
Toulmin-model behandeld en daarna wordt in een apart hoofdstuk ingegaan op 
formele logica, maar over het verband tussen deze twee hoofdstukken wordt in 
het boek niets gezegd. De volgorde van behandeling van warrant en logica (de 
warrant eerst en de logica daarna) en de hoofdstuktitel 'Logische achtergronden' 
impliceren dat bij Schellens en Verhoeven (1988), in tegenstelling tot bij 
Schellens en Verhoeven (1979), Toulmins warrant op de voorgrond staat en de 
logica op de achtergrond. 

Formele logica heeft in het Utrechtse Toulmin-model een plaats in de 
context van de uitleg over de warrant of rechtvaardiging. Maar wat de 
verhouding tussen formele logica en de warrant precies is, wordt niet duidelijk. 
Daarvoor is geen expliciete verantwoording gegeven en de verhouding wordt 
telkens anders gepresenteerd. Schellens en Verhoevens (1988) uitleg over het 
verschil in betekenis van connectoren in logica en in natuurlijke taal is mis
schien wel een poging een verband te leggen tussen formele logica enerzijds en 
alledaagse argumentatie anderzijds, maar daarmee is nog niet duidelijk welke rol 
formele logica in het Utrechtse Toulmin-model speelt. 

3.2.2 Het herkennen van warrant en datum 

In de uitwerking van het Utrechtse Toulmin-model is expliciet aandacht besteed 
aan het probleem dat datum en warrant in de praktijk lastig te onderscheiden 
zijn. Volgens Schellens (1979) is de oorzaak van dit probleem voor een deel dat 
Toulmins beschrijvingen van data en warrant niet consistent zijn. Bepaalde 
onderdelen van Toulmins uitleg over data en warrant staan op gespannen voet 
met elkaar: 

(...) 
3. Het datum bestaat uit feitelijke informatie; de warrant 'ui t een algemene 

hypothetische uitspraak van de vorm 'als D dan C', 'data zoals D geven ons 

het recht conclusies zoals C te trekken' of 'gegeven data zoals D mag men 

aannemen dat C het geval is'. 

4. O p het datum wordt expliciet een beroep gedaan; op de warrant impliciet. 

(Schellens 1979: 230) 

Terecht, zegt Schellens, is er in de literatuur op gewezen dat het mogelijk is dat 
juist de warrant expliciet is en het datum impliciet. Dus moet de definitie 
worden aangepast: 
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De conclusie moet zijn dat Toulmins karakterisering van datum en warrant knelt. 

Karakteristiek 3 of 4 zal moeten vallen. Ik kies voor de tweede mogelijkheid. 

(Schellens 1979: 231) 

In het Utrechtse Toulmin-model is implicietheid of explicietheid dan ook geen 
onderscheidingscriterium voor warrant en datum. 

O o k in praktische zin besteden de Utrechters aandacht aan de onderschei
dingsproblemen rond datum en warrant. Drop en De Vries (1981: 91) 
onderscheiden twee concrete analyseproblemen. In het eerste problematische 
geval is de warrant niet gepresenteerd in de 'als-dan'-vorm maar in een andere 
vorm. In het tweede problematische geval is er een uitspraak in de 'als-dan'-
vorm, maar is dat niet de warrant. Van het eerste geval, warrants die niet in 
'als-dan'-vorm worden gepresenteerd, geven Drop en De Vries de volgende 
voorbeelden: 

1. Als iemand docent is, dan is hij eigenwijs. 

2. Alle docenten zijn eigenwijs. 

3. Docenten zijn eigenwijs. 

4. Bij docenten hoort eigenwijsheid. 

5. Eigenwijsheid kenmerkt docenten. 

6. Heeft iemand wel eens een docent gezien die niet eigenwijs was? 

(Drop en De Vries 1981: 92) 

In dergelijke gevallen kan het lastig zijn, zo zeggen Drop en De Vries, de 
uitspraken als warrants te herkennen. Jammer genoeg geven Drop en De Vries 
niet aan waarom zij deze voorbeelden als warrants aanmerken: het zouden in 
een concreet geval immers net zo goed data kunnen zijn. 

Drop en De Vries geven van het tweede problematische geval, waarin de 'als-
dan'-uitspraak met de warrant is maar het datum, onder meer het volgende 
voorbeeld: 

Als Alabastine droogt, krimpt het niet, dus is het erg geschikt om scheuren te 

dichten. (Drop en De Vries 1981: 92) 

In deze redenering vervult de 'als-dan'-zin de functie van datum en niet die van 
warrant, stellen Drop en De Vries. Ook regelachtige uitspraken kunnen 
namelijk als datum of claim fungeren, geven zij aan. Ook hier ontbreekt echter 
nadere uitleg: waarom is de 'als-dan'-zin in dit geval het datum? 

Schellens zegt dat het ook op basis van zijn aangepaste definitie in de prak
tijk vaak lastig is te bepalen of een uitspraak datum of warrant is. Het gaat dan 
om 'redeneervormen waarin redelijkerwijs niet één of meer data en een warrant 
zijn te onderscheiden' (1979: 238). Schellens geeft geen beschrijving van de soort 
redeneringen waaraan hij refereert.35 Wel behandelt hi] onder meer het 
volgende voorbeeld van een redenering waarbij het Toulmin-model niet goed 
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te gebruiken zou zijn: 

Als je ontwikkelingshulp geeft aan landen met een dictatoriaal regime, kun je er 

zeker van zijn dat die hulp niet daar terecht komt waar hij nodig is. Ontwikke

lingshulp aan dictaturen is dus weggegooid geld. (Schellens 1979: 238) 

Hier vervult de eerste zin in Schellens' visie de functie van het datum, hoewel 
de 'als-dan'-formulering doet denken aan een warrant. In dit voorbeeld geldt de 
'als-dan'-vorm dus niet als aanwijzing dat het om de warrant gaat. Schellens legt 
niet uit op grond van welke overwegingen de eerste zin van het voorbeeld het 
datum is en niet de warrant, maar stelt alleen dat in dit soort gevallen het Toul
min-model dus niet zonder meer kan worden toegepast.36 

In het Utrechtse Toulmin-model is geprobeerd de onderscheidingsproblemen 
rond datum en warrant hanteerbaar te maken door de definities van Toulmin 
te preciseren en door het herkennen van de warrant te problematiseren met 
behulp van voorbeelden. Schellens laat bijvoorbeeld het vereiste vervallen dat 
de warrant impliciet moet zijn. Dat Toulmins definitie in dit opzicht niet klopt, 
is een correcte constatering, maar die is al eerder en vaker gedaan. Het onder
scheidingsprobleem is bovendien niet opgelost door de definitie aan te passen 
zoals Schellens doet. Het blijft in de praktijk lastig het verschil tussen datum en 
warrant te maken. 

Dat de besproken auteurs zich hiervan bewust zijn, blijkt uit het feit dat zij 
in hun leerboeken veel aandacht besteden aan het probleem van het herkennen 
van de warrant in de praktijk. De voorbeelden die worden gegeven, zijn goed 
gekozen en de analyse van de problemen is correct. Het is echter in het oog 
springend dat niet wordt ingegaan op de vraag hoe de analysator met de proble
men moet omgaan. Als een 'als-dan'-uitspraak niet de warrant is, hoe weet de 
analysator dat dan? Dezelfde vraag geldt voor de gevallen waarin de warrant een 
andere dan de 'als-dan'-vorm heeft. 

3.2.3 Strikte en ruime warrants 

In 'De warrant in het model van Toulmin' verdeelt Steehouder (1976) Toulmins 
warrants nader onder in strikte warrants, die alleen gelding hebben binnen de 
specifieke redenering waarbij ze horen, en ruime warrants, die van toepassing 
zijn bij meerdere redeneringen (1976: 400). Hij brengt het onderscheid in 
verband met de verschillende omschrijvingen die Toulmin van warrants geeft. 
Van strikte warrants is volgens hem sprake in Toulmins omschrijvingen 'Als 
data, dan claim' en 'Als gegeven is dat data, dan is het geoorloofd te conclu
deren dat C'. Toulmins omschrijving van de warrant als 'Data als D geven ons 
het recht conclusies als C te trekken' verbindt hij met ruime warrants?7 

Het onderscheid tussen strikte en ruime warrants is volgens Steehouder van 
belang bij de productie van argumentatie (1976: 401). Als een spreker de 
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warrant impliciet laat, dan geeft dit aan dat hij een beroep doet op een onderlig
gende ruime warrant die het publiek al bekend is en die wordt aanvaard, zo 
meent hij. Als de spreker daarentegen verwacht dat de warrant niet zonder meer 
zal worden aanvaard, kan hij beter de strikte warrant expliciet vermelden en 
vervolgens de backing geven. Waarom strikte warrants wel en ruime warrants 
niet expliciet moeten worden gemaakt, legt Steehouder niet uit. 

Vanuit het perspectief van de lezer is het volgens Steehouder belangrijk dat 
een strikte warrant altijd mag en kan worden toegevoegd. Maar meestal is het 
nodig een ruimere warrant toe te voegen om te kunnen nagaan of de data 
daadwerkelijk tot de claim leiden. Steehouder omschrijft het verruimen van de 
strikte warrant als volgt: 

Het vervangen van een uitspraak door een andere die niet alleen de situatie 

beschrijft waarop de oorspronkelijke uitspraak van toepassing is, maar ook andere 

soortgelijke situaties. (Steehouder 1976: 404) 

Deze omschrijving biedt weinig concreet houvast, maar Steehouder geeft nog 
de volgende specificaties. Bij het verruimen zijn volgens hem drie vragen aan de 
orde: ten eerste de vraag hoe je bij de strikte warrant een ruime warrant vindt, 
ten tweede hoe je kunt nagaan of de strikte warrant juist verruimd is en ten 
derde de vraag of de ruime warrant altijd van toepassing is (1976: 404).3S 

Het formuleren van een ruime warrant houdt in dat elementen uit de strikte 
warrant worden verruimd. Steehouder geeft het advies voor ieder element uit 
de strikte warrant een lijst te maken van verruimingen binnen de klasse waartoe 
het element behoort, bijvoorbeeld voor een element als 'tafel': deze tafel - een 
tafel - een meubel - een voorwerp. De warrant die op basis van deze lijsten 
uiteindelijk als ruime warrant wordt geselecteerd, moet voldoen aan de eis dat 
de strikte warrant een voorbeeld is van de ruime warrant. Maar de warrant mag 
niet zo ruim zijn dat er geen backing meer voor kan worden gegeven (1976: 404-
406). Ter controle op de verruiming kunnen zogenoemde verruimingscondities 
worden geformuleerd, bijvoorbeeld 'Het object behoort tot de klasse der 
voorwerpen'. 

Steehouder gaat niet nader in op de vraag hoe het formuleren van 
verruimingscondities iets zou bijdragen aan de beoordeling. Een toelichting zou 
hier op zijn plaats zijn, aangezien mag worden aangenomen dat verruimingscon
dities voorafgaand aan het verruimen moeten worden vastgesteld. Steehouder 
gaat ook niet in op de vraag hoe precies moet worden bepaald binnen welke 
klasse kan worden verruimd. Hoewel het in veel gevallen misschien volkomen 
duidelijk is om welke klasse het moet gaan, kan men zich toch voorstellen dat 
er ook gevallen zijn waarbij een keuze uit verschillende opties moet worden 
gemaakt. Het onderliggende theoretische punt is dat het opstellen van lijsten 
met verruimingen van elementen over bepaalde klassen vereist dat al is bepaald 
in welke richting de warrant moet worden verruimd. 

Als het gaat om de vraag of de ruime warrant correct is ingevuld, maakt 
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Steehouder een onderscheid tussen warrants die aan de antecedens-kant zijn 
verruimd en warrants die aan de consequens-kant zijn verruimd (1976: 408). 
Vaak is het volgens Steehouder niet mogelijk een warrant toe te voegen die aan 
de consequens-kant is verruimd. Dit heeft volgens hem te maken met het 
vereiste dat data en warrant samen rechtstreeks tot de claim moeten leiden:39 

als de warrant aan de consequens-kant wordt verruimd, is dit volgens hem vaak 
niet het geval. Hij illustreert dit met behulp van het volgende voorbeeld: 

Freule Marie gaat trouwen, dus koopt zij een japon bij Het Bruidshuis. (Steehouder 

1976: 

De warrant: 'Als Freule Marie gaat trouwen, dan koopt zij een japon bij een 
gerenommeerde zaak' is volgens hem niet van toepassing, omdat deze warrant 
samen met het datum niet direct tot de claim leidt. Het is immers op grond van 
die warrant ook mogelijk dat Freule Marie ergens anders dan bij Het Bruidshuis 
haar jurk gaat kopen. Verruiming van 'Het Bruidshuis' tot 'een gerenommeerde 
zaak' is hier dus niet toegestaan. Als de claim een ontkennende uitspraak is, dan 
is het vaak wel toegestaan een warrant met een verruimde consequens toe te 
voegen (Steehouder 1976: 408): 

Jan is lid van het N W , dus zal hij wel niet op de KVP stemmen. 

W: Als Jan lid is van het N W , zal hij wel niet op een confessionele 

partij stemmen. 

Ook Drop en De Vries (1981) hanteren het onderscheid tussen strikte en ruime 
warrants. Een strikte warrant heeft de standaardvorm 'Als Datum, dan Claim', 
zeggen zij: 

Als Socrates een mens is, dan is hij sterfelijk. 

Een ruime warrant is bijvoorbeeld: 

Alle mensen zijn sterfelijk. 

Drop en De Vries beschrijven het verschil tussen een strikte en een ruime 

warrant als volgt: 

Een ruime warrant is een échte warrant. Hij formuleert de ervaring met een aantal 

gevallen, en doet dus ook veel eerder een beroep op uw eigen ervaring, is veel 

eerder te beoordelen als waar of juist. Een strikte warrant is het produkt van een 

foefje, en zegt meestal niet iets wat u buiten de redenering om al kent of weet. U 

controleert vrijwel altijd zo'n strikte warrant door hem te verruimen, en te kijken 

of hij dan ook opgaat. (Drop en De Vries 1977: 93) 
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Over het verruimen van de strikte warrant merken Drop en De Vries op dat 
niet tot de verkeerde klasse mag worden verruimd en dat met het verruimen 
niet te ver mag worden gegaan. Zo zou in het 'Socrates is sterfelijk'-voorbeeld 
'Socrates' niet kunnen worden verruimd tot de klasse 'verschijnselen op dit 
ondermaanse', omdat voor die veel grotere klasse niet geldt dat alle leden 
sterfelijk zijn. De verruiming zou dan 'te ver' gaan (Drop en De Vries 1981: 93). 

O o k Drop en De Vries geven het advies dat de verruiming vooral aan de 
datum-kant van de warrant, die bij Steehouder 'antecedens-kant' heet, moet 
plaatsvinden. Verruiming aan de claim-kznt levert volgens hen meestal een 
warrant op die te ver gaat. Zij illustreren dit aan de hand van het volgende 
voorbeeld: 

Karel is een kenner van Chomsky, want hij is pas afgestudeerd als neerlandicus. 

Verruiming aan de datum-}aa.nx, zoals in a, is mogelijk: 

a Als iemand pas afgestudeerd neerlandicus is, dan is hij een kenner van 
Chomsky. 

Maar verruiming aan de claim-kznt, zoals in b, is niet mogelijk, want dat levert 
geen 'bewijskrachtige warrant' op, stellen Drop en De Vries: 

b Als iemand pas afgestudeerd neerlandicus is, dan is hij taalkundig geschoold. 

Waarom een verruiming als b de claim onvoldoende bewijst, leggen Drop en 
De Vries als volgt uit: 

De verruiming als zodanig is correct: wie Chomskykenner is, behoort ook tot de 
taalkundig geschoolden. Maar stel nu dat u de warrant b als waar accepteert. 
Bewijst die warrant dan de oorspronkelijke claim? Neen, zeker niet. Iemand kan 
taalkundig geschoold zijn zonder Chomskykenner te zijn. De te bewijzen claim 
gaat over een categorie van de taalkundig geschoolden, en deze categorie heeft een 
extra kenmerk dat andere categorieën missen: kennerschap van Chomsky. Een 
claim stelt iets specifieks, en de ruimere klasse als geheel heeft dat specifieke niet 
als eigenschap. (Drop en De Vries 1981: 94)40 

Dat in het Utrechtse Toulmin-model een onderscheid wordt gemaakt tussen 
strikte en ruime warrants maakt het model beter bruikbaar voor het analyseren 
dan het origineel. Maar de aanwijzingen die worden gegeven, zijn niet erg 
systematisch en precies. Bovendien is niet duidelijk waarom er moet worden 
verruimd en in welke zin verruiming bijdraagt aan de beoordeling van de 
redenering. 

Binnen het Utrechtse model geldt het algemene advies dat verruiming 
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meestal alleen mogelijk is aan de datum-kant van de strikte warrant. Het is 
twijfelachtig of dit advies correct is: de argumentatie van bijvoorbeeld Drop en 
De Vries is niet overtuigend. Het is eenvoudig om tegenvoorbeelden te 
bedenken. Zo laat Haft-Van Rees (1985) zien dat de vraag wat kan worden 
verruimd en hoe ver daarbij mag worden gegaan geheel wordt bepaald door de 
context. Zij geeft verschillende voorbeelden van argumentatie waarin een war
rant (zij gebruikt de term 'verzwegen argument') die verruimd is aan de claim-
kant (de kant van het standpunt) de meest passende toevoeging is, in afwijking 
dus van het algemene advies (Haft-Van Rees 1985: 53): 

Marijke moest op, dus deed ze haar trouwring af. 

Als een toneelspeler op moet, doet hij alle sieraden en andere dingen die niet bij de 

rol horen af. 

Het advies dat de verruiming beperkt moet blijven tot de datum-kzm van de 
warrant kan dus niet worden volgehouden. 

3.2.4 De bruikbaarheid van de Utrechtse warrant 

De warrant zoals gedefinieerd in het Utrechtse Toulmin-model is in de praktijk 
beter toepasbaar dan die in Toulmins origineel. De combinatie met formele 
logica en geldigheid, hoe onuitgewerkt ook, maakt dat in de Utrechtse versie 
minder vaag is dan bij Toulmin wat onder de warrant moet worden verstaan. 
Het problematiseren van het herkennen van de warrant met behulp van 
voorbeelden geeft enig inzicht in analyseproblemen in de praktijk, iets wat bij 
Toulmin zelf natuurlijk geheel ontbreekt. 

Als echter preciezer wordt gekeken naar de voordelen van de Utrechtse 
invulling van de warrant, dan moet worden geconstateerd dat die voordelen in 
zekere zin los staan van het Toulmin-model. Het gebruik van formele logica 
maakt de warrant weliswaar beter toepasbaar, maar als bij de analyse alleen 
gebruik wordt gemaakt van formele logica en niet van het Toulmin-model is de 
situatie hetzelfde. Met andere woorden: formele logica is op zichzelf nuttig voor 
het analyseren zonder dat de warrant of de rest van het Toulmin-model daarbij 
nodig is. In het Utrechtse Toulmin-model is er - terecht - aandacht voor het 
logische niveau van analyse, maar zonder dat dit goed is ingepast in het model. 

Dat het herkennen van de warrant wordt geproblematiseerd aan de hand van 
voorbeelden, lost het probleem waarom het ging niet op: datum en warrant 
blijven nog steeds lastig van elkaar te onderscheiden. Omdat niet is aangeven 
hoe met het herkenbaarheidsprobleem moet worden omgegaan, geldt ook in het 
Utrechtse Toulmin-model een grammaticaal criterium voor de warrant. Het is 
de uitspraak in de 'als-dan'-vorm, behalve in die gevallen waarin dat criterium 
niet werkt. Maar welke gevallen dat in algemene zin zijn en wat de analysator 
dan moet doen, is een vraag. 



[54] 'Het. verband ontgaat me' 

Het onderscheid tussen strikte en ruime warrants ten slotte staat ook los van 
het Toulmin-model. In de meeste benaderingen van enthymemen, impliciete 
premissen en verzwegen argumenten wordt met een vergelijkbaar onderscheid 
gewerkt. In de informele logica worden bijvoorbeeld het logical minimum en 
de generalized conditional onderscheiden (zie hoofdstuk 4); in de pragma-
dialectiek wordt een verschil gemaakt tussen het logisch minimum en het 
pragmatisch optimum (zie hoofdstuk 5). Een onderscheid in strikte en ruime 
warrants is weliswaar nuttig, maar het is geen specifiek voordeel van het 
Toulmin-model. Bovendien is het van betekenis dat de noodzaak van het 
onderscheid in het Utrechtse Toulmin-model niet is aangetoond: er is immers 
niet gemotiveerd waarom de strikte warrant moet worden verruimd. Verrui
ming draagt bij aan de beoordeling, stellen Steehouder en Drop en De Vries. 
Maar hoe dan precies? O p basis van Toulmins model kan niet worden aangege
ven wat een onderscheid tussen strikte en ruime warrants in theoretische en 
praktische zin nodig maakt. 

De uitbreidingen in het Utrechtse Toulmin-model zijn wel gebaseerd op 
goede overwegingen: ze zijn erop gericht het logische en het pragmatische 
niveau verder te specificeren. Maar het verband tussen de uitbreidingen en 
Toulmins concept van warrant in het originele model is niet aangegeven. De 
uitbreidingen hebben daardoor een ad-hoc-ka.rak.ter. Hierbij komt dat het U-
trechtse model nog steeds dezelfde problemen kent als het originele Toulmin-
model. 

3.3 Conclusie 

Ten tijde van de publicatie van The uses of argument (1958) was er vooral 
aandacht voor het logische niveau van argumentatie, als gevolg van de domi
nante positie die de logische benadering in de loop der tijd had gekregen. Het 
is Toulmins grote verdienste dat hij zich met nadruk richt op het pragmatische 
niveau van argumentatie en op dat niveau probeert een model uit te werken. 
Het is vanwege deze pragmatische invalshoek niet verwonderlijk dat het 
Toulmin-model veel bijval en navolging van retorici en argumentatietheoretici 
heeft gekregen. Het model is waardevol, en veel van Toulmins observaties en 
opmerkingen over alledaagse argumentatie zijn scherpzinnig en correct. 

Het probleem is echter dat het perspectief en de doelstelling van het 
Toulmin-model wel pragmatisch zijn, maar dat in de uitwerking nog onmisken
baar, zij het impliciet, de invloed van formele logica aanwezig is. Als gevolg 
daarvan lopen het pragmatische en het logische niveau door elkaar. De 
verwarring van de niveaus wordt weerspiegeld in de invulling die Toulmin geeft 
aan de warrant: de ene omschrijving refereert aan het logische niveau ('de 
warrant heeft de "als-dan"-vorm'), de andere omschrijving aan het pragmatische 
niveau ('de warrant kan worden omschreven als "Gegeven deze feiten, is deze 
conclusie op zijn plaats'"). Ook in het onderscheid tussen warrant en backing 
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komt de verwarring tussen het logische en het pragmatische niveau naar voren. 
Toulmin brengt in zijn model de warrant in verband met de vorm (het logische 
niveau) en de backing met de inhoud (het pragmatische niveau). In het 
Utrechtse model is geprobeerd de verschillende niveaus beter uit te werken, 
maar deze pogingen zijn te weinig systematisch: ze heffen de tekortkomingen 
van het model niet op en roepen bovendien nieuwe vragen op. 

Als gevolg van de verwarring van niveaus en de diversiteit van de beschrij
vingen is het concept van warrant, in het originele Toulmin-model en in de 
Utrechtse versie, ambigu: het is vlees noch vis. Dit probleem is inherent aan het 
Toulmin-model en binnen het model ook niet oplosbaar, omdat het een gevolg 
is van het feit dat Toulmin in de opzet de verschillende niveaus niet heeft 
onderscheiden. 




