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Casus ‘Kinneging en Tahir’ 
 

 

Casusomschrijving 

Buitenhof-columniste Naema Tahir en haar man rechtssocioloog Andreas Kinneging stellen bij Pauw 

en Witteman (28 februari 2012) voor om een fatsoenspolitie in te stellen voor parlementair 

journalisten. PowNews en De Jakhalzen zijn niet gericht op de inhoud, maar op de vorm.  

Overigens aardig om te weten dat Andreas Kinneging onlangs PowNews verslaggever Rutger 

Castricum twee maal naar de keel heeft gegrepen (fragment is te vinden via you-tube). Ergens in dit 

debat beweert Kinneging overigens dat hij te fatsoenlijk is voor adequate repliek. Jos Heymans 

(Voorzitter parlementaire persvereniging) geeft tegengas. 

 

Bekijk het volgende fragment en maak vervolgens de opdrachten. 

 

Pauw & Witteman 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SS5BMbAvgwU 

 

Aflevering: Kinneging en Tahir bij Pauw en Witteman 

28 februari 2012 

 

Opdracht 1 

Reconstrueer de argumentatie van Tahir en Kinneging in een argumentatieboom. 
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Opdracht 2 

Welke redeneerfouten (drogredenen) maken Tahir en Kinneging? Verklaar je antwoord. 
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Opdracht 3 

Je hebt geleerd dat er verschillende strategieën zijn om in discussies interventies te plegen. 

Op welke wijze probeert Heymans de argumentaties van Tahir en Kinneging te ontzenuwen?  

 


