
Drogredeneringen	  
	  

	  
1.   Onjuiste	  oorzakelijk-‐gevolg-‐relatie	  	   	   	  

De	  kikkers	  in	  de	  vijver	  zijn	  weg,	  daarom	  is	  de	  vijver	  nu	  schoon.	  
	  

2.   Verkeerde	  vergelijking	   	   	  
De	  toets	  is	  vast	  weer	  makkelijk,	  want	  de	  vorige	  keer	  was	  het	  ook	  zo.	  
	  

3.   Overhaaste	  generalisatie	  (over	  één	  kam	  scheren)	  
Alle	  blonde	  vrouwen	  zijn	  dom.	  
	  

4.   Cirkelredenering	  (standpunt	  =	  argument	  en	  v.v.)	  
Ik	  heb	  geen	  honger,	  want	  ik	  heb	  geen	  trek.	  
	  

5.   Persoonlijke	  aanval	  (ad	  hominem)	  
Jij	  hebt	  geen	  gelijk,	  want	  je	  bent	  dom.	  Of	  nog	  leuker:	  Jij	  hebt	  geen	  gelijk	  want	  je	  moeder	  
is	  lelijk.	  
	  

6.   Ontduiken	  van	  bewijslast:	  vragen	  om	  bewijs.	  	  
Geef	  mij	  één	  goede	  reden	  dat	  jij	  gelijk	  hebt…	  
	  

7.   Verdraaien	  uitspraak	  iemand	  anders	  (Woorden	  in	  de	  mond	  leggen.)	  
Hij	  gaat	  niet	  naar	  het	  festival	  dus	  hij	  houdt	  niet	  van	  gezelligheid.	  
	  

8.   Bespelen	  van	  publiek,	  zonder	  argument	  	  
Je	  bent	  dom	  als	  je	  het	  niet	  met	  me	  eens	  bent.	  
	  

9.   Beroep	  doen	  op	  autoriteit	  	  
Dit	  is	  een	  goede	  film	  want	  de	  koning	  vindt	  hem	  ook	  goed.	  
	  

10.   Jij	  ook-‐argument	  	  
Jij	  bent	  zelf	  ook	  geen	  lieverdje.	  

	  
11.  Beroep	  doen	  op	  traditie	  	  

We	  kunnen	  Zwarte	  Piet	  niet	  afschaffen	  want	  het	  is	  traditie.	  	  
De	  boeken	  bestellen	  we	  altijd	  daar,	  dus	  nu	  ook.	  
	  

12.  Pragmatisch	  argument	  	  
Iets	  kan	  niet	  want	  er	  is	  geen	  tijd	  of	  geld.	  

	  
13.  Dreigement/medelijden	  	  

Ik	  heb	  met	  heel	  veel	  moeite	  twee	  pagina's	  essay	  bij	  elkaar	  geschreven,	  dus	  je	  kunt	  het	  nu	  
niet	  afkeuren.	  
	  

14.  Subjectieve	  voorkeur	  	  
Het	  is	  zo	  want	  ik	  vind	  het	  leuker.	  
	  

15.  Halo	  of	  horn	  effect	  	  (Een	  halo-‐effect	  is	  het	  verschijnsel	  waarbij	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  bepaalde	  
kwaliteit,	  bij	  de	  waarnemer	  de	  suggestie	  geeft	  dat	  andere	  kwaliteiten	  ook	  aanwezig	  zijn.	  De	  term	  is	  
afgeleid	  van	  het	  Engelse	  woord	  halo,	  dat	  heiligenkrans	  betekent.	  Horn	  is	  het	  tegenovergestelde.)	  

Hij	  was	  de	  beste	  van	  de	  klas	  dus	  als	  hij	  nu	  een	  foutje	  maakt	  zal	  dat	  wel	  een	  vergissing	  
zijn’.	  

	  


