DROGREDENEN
*Een drogreden is een fout in de redenering of de logica van een redenering die de redenering
uiteindelijk ongeldig maakt. Het gaat om een soort gat in de redenering. Je ziet drogredenen
vaak opduiken in quotes, debatten en reclame.

Enkele veel voorkomende drogredenen:
1.

De persoonlijke aanval: de geloofwaardigheid van iemand onderuit halen, zodat er niet meer wordt geluisterd naar
de boodschap.
Bijvoorbeeld: De jongeren die betogen voor het klimaat zouden beter eerst zelf hun vuil leren opruimen.

2.

Vals dilemma of zwart-witdenken: mensen moeten kiezen tussen A en B,
terwijl er nog andere opties zijn.
Bijvoorbeeld: Er zijn maar twee opties: óf we sluiten de grenzen, óf we
vangen iedereen op. (zie cartoon)

3.

Beroep doen op autoriteit: een bewering berust op de autoriteit van degene
die de bewering doet, hoewel dat niet betekent dat die bewering waar is.
Bijvoorbeeld: Tandartsen bevelen product X aan.

4.

Beroep doen op de meerderheid: de autoriteit van de meerderheid wordt
gebruikt om iets te bewijzen, hoewel dit op zich helemaal niets betekent.
Bijvoorbeeld: Volgens de meeste mensen is het leven door de euro duurder geworden. Komt vaak voor in deze
vorm: “Iedereen weet toch dat…”

5.

Valse oorzaak: het koppelen van twee zaken zonder een onderling verband.
Bijvoorbeeld: Iedere keer dat ik mijn groene T-shirt draag, slaag ik voor mijn examen, dus omdat ik mijn
groene T-shirt draag, slaag ik voor mijn examen.

6.

Cirkelredenering: een bewering wordt als argument gebruikt.
Bijvoorbeeld: Ik heb dit niet gestolen, want ik ben geen dief.

7.

Haastige veralgemening: de juistheid van een stelling wordt aangetoond met slechts één voorbeeld.
Bijvoorbeeld: Mijn opa was een verstokte roker en toch werd hij 98 jaar. Roken is dus helemaal niet slecht voor de
gezondheid.

‘Nee tegen nonsens’ is een campagne van Europahuis Ryckevelde,
met financiële steun van de Vlaamse overheid.

