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Door Jan de Waard

De waarheid: wat is dat?
Opdracht 1
Uitspraak
Wielrenners zijn dom. Ik heb ooit zo’n gast na een
rit geïnterviewd zien worden, nou, d’r kwam geen
zinnig woord uit.
Als Peter R. de Vries al zegt dat Ajax de beste club
is, dan moet het wel zo zijn.
Er komt binnen tien jaar een wereldoorlog. Dat weet
ik zeker. Punt uit!
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Ik geef niks aan goede doelen. Ik heb ooit een euro
aan een zwerver gegeven, en die kocht er meteen
bier voor.
Het is warm voor de tijd van het jaar. Dat komt door
de klimaatverandering.
Je bent het niet met me eens? Dus ik sta te liegen?
Wat weet jij daar nou vanaf? Je bent al twee keer
blijven zitten!
Toen internet nog niet bestond, hadden de mensen
veel meer echt contact met elkaar.
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Criminele vluchtelingen komen met tienduizenden
tegelijk de grens over!
Ik heb ergens gelezen dat de criminaliteit de
komende jaren enorm gaat stijgen.
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Soort drogreden
Je haalt er een verkeerde deskundige bij
als bewijs.
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Je overdrijft zo erg dat wat je zegt heel
indrukwekkend lijkt.
Je generaliseert: je doet alsof één
persoon een hele groep
vertegenwoordigt.
Je valt de ander persoonlijk aan: je treft
hem op zijn zwakke plek.
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Je beweert, zonder bewijs, dat vroeger
alles beter was.
Je verdraait het standpunt van de ander.
Je gebruikt een verkeerd voorbeeld om je
gelijk aan te tonen.
Je beweert dat je je informatie ergens
vandaan hebt, maar het is niet duidelijk
waar vandaan.
Je geeft een oorzaak aan waarvan
niemand zeker weet of die wel klopt.
Je beweert iets en maakt zonder bewijs
een eind aan de discussie met een
dooddoener.
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Opdracht 2
Zinnen
De mensen zijn
Dat is gewoon
Dan zie je
Dat komt doordat
Gewoon boodschappen doen
Jij bent ook
Ze zeggen niet
En die heeft
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Uitleg
vroeger waren de mensen blijkbaar niet agressief
einde discussie!
één agressieve man is blijkbaar bewijs genoeg
is dat echt de oorzaak? is dat onderzocht?
zwaar overdreven, maar wel eng!
jij bent naïef en dom; hou jij je mond maar
wie zijn ze? en zijn alle meisjes hetzelfde?
is Robert ten Brink afgestudeerd op meisjesgedrag?

Opdracht 3

Opdracht 4

Voorbeelden zijn:
Klaar!
Basta!
Dat is gewoon een feit.
Ik bedoel maar ...
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En zo is het!
En daarmee uit!
Dat zeg jij.
Het is zoals het is.
Het is wat!
Dat is jouw mening.
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