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1. Taalgebruik 
 
1.1. Taalontwikkeling en conformisme 
 
Mensen beïnvloeden elkaar voortdurend in positieve en negatieve zin.  Dit proces 
van wederzijdse beïnvloeding komt voort uit het verlangen naar acceptatie, we willen 
graag ergens bijhoren. Dit is het zogenaamde:  wij- of groepsgevoel.   
Mensen vertonen conformistisch1 gedrag.  

        
1.2.  Extra informatie: 

 
                                                        De mens, een kuddedier 
Niels Heselmans 

Nieuwsrubriek: Lifestyle 

De mens is een kuddedier. Wanneer we ons in een grote massa bevinden en niet 

gecontroleerd worden door een rationeel centraal gezag, ontsporen we systematisch 

en handelen we tegen ons verstand in. Van verstandelijke wezens veranderen we in 

onwetende primaten zonder respect of enige vorm van normbesef. 

Onze instincten nemen de bovenhand en door de immense groepsdruk verrichten we daden 

die we anders nooit zouden doen. Bij oorlogssituaties, paniek, groepsagressie of andere 

massaontsporingen is de groepsdruk groter dan onze eigen rationele morele afkeur. 

 
 

De mens is een speelbal van het conformisme: als we ons in een groep bevinden gaan we 

automatisch op in het groepsgedrag.  

We hebben angst om alleen te staan, ons anders te gedragen en buiten de massa te vallen. 

Van een autonoom wezen vervormen we tot een louter instrument, zonder vrije wil, dat 

meegevoerd wordt op de stroming van het groepsdenken,tegen onze normen en waarden 

in. 

Een voorbeeld van deze ‘kuddediermentaliteit’ kan gevonden worden in groepsagressie. 

Mensen vertonen in groepsverband veel sneller een motivatie tot agressie. Samen gaan 

mensen sneller tot de aanval over dan alleen. Na een ietwat misplaatste reactie van een 

vooraanstaand Frans politicus met betrekking tot kansarme migrantenjongeren 

bijvoorbeeld, worden de geviseerde jongeren gedreven door dezelfde motivatie: het 

                                                 
1  Conformisme: Zich gedragen overeenkomstig heersende maatschappelijk normen, zeden en gebruiken. Conformisme is de 

basis van alle maatschappelijk en groepsgedrag: Zonder overeenkomst in aannames en handelingen kan geen groep of 

maatschappij in stand blijven, en de grote meerderheid in iedere groep is niet in staat of niet gewillig over de meeste 

vraagstukken een eigen mening te ontwikkelen. 
 

http://www.dejongejournalist.nl/news.php?cid=36
http://www.xs4all.nl/~maartens/philosophy/Dictionary/Z/Zeden.htm
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gevoel alleen te staan, niet gerespecteerd te worden, geen kansen te krijgen. Dat gevoel 

van desillusie zetten ze al snel om in een massagevoel van agressie. Samen verwerken ze 

hun ontgoocheling door auto’s te beschadigen en bedrijven die hen geen kans geven, in 

brand te steken. Die hooligans bestaan niet enkel uit probleemjongeren, maar ook 

diegenen die steeds binnen de lijntjes bleven, transformeren plots tot meedogenloze 

wezens. 

Verder vindt men het verlies van normen, waarden en plichten ook in oorlogsvoering. 

Mensen kunnen in tijden van oorlog veranderen van menslievende wezens tot 

moordmachines door de massa te volgen. Zo kreeg het reservebataljon 101 van het Duitse 

‘Armee’ in 1942 de opdracht 1800 joden in het dorp Jozefow dood te schieten. Het 

bataljon, dat vooral uit doordeweekse mannen met vrouw en kinderen bestond, kreeg de 

vrijheid om zich te onthouden van het bevel. Bang om zwak of laf te lijken en angstig om 

hun gezicht te verliezen voor de hele groep, bleef 97% van de soldaten in de rangen staan 

en verklaarde daarmee te participeren aan het gruwelijke schouwspel. De mannen 

verklaarden achteraf dat ze nood hadden om bij de groep te blijven uit vrees voor isolatie 

en uitstoting, ondanks hun geweten. 

 

Ook andere experimenten bewijzen dat de mens een bijna onafweerbare druk voelt 

wanneer hij zich in groepsverband bevindt. Veel mensen riskeren zelfs hun leven om niet 

tegen de groep te moeten opboksen: zo durven individuen niet meteen te vertrekken bij 

een brandsimulatie wanneer de rest van de groep niet weggaat. Vanuit maatschappelijk 

oogpunt werkt tevens onophoudelijk een (onbewuste) sociale druk, namelijk vooroordelen 

(niet onderbouwde stellingen die zonder nadenken of controle worden overgenomen). 

 

Natuurlijk zal niet iedereen gelijk handelen en steeds zullen mensen sterk genoeg zijn om 

zich van de groepsdruk te onttrekken en hun eigen gevoel en rede volgen. Maar dat deel 

van de mensheid is heel wat kleiner dan, het deel dat zich laten voortdrijven door de 

beslissingen van de massa. 

 

De zelfstandigheid van de mens blijkt dus slechts een mooi fabeltje: als we ons in extreme 

omstandigheden bevinden, zullen we veelal hetzelfde reageren. Zelfs tegen onze wil en 

ratio in durven we in een groep zaken uit te richten die we anders zouden verafschuwen.  

Dat verlies van normbesef is vooral te wijten aan ons egoïsme en de angst om alleen te 

staan. De mens is een sociaal wezen en wenst die status, ongeacht de consequenties, altijd 

te behouden. 

  

1.3.  Vragen: 
De mens is een speelbal van het conformisme: als we ons in een groep bevinden gaan we 

automatisch op in het groepsgedrag.  

1. Volgens Niels Heselmans gaan mensen in groepsverband automatisch op in 

groepsgedrag. Geef beargumenteerd je reactie op zijn mening. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
De mens is een sociaal wezen en wenst die status, ongeacht de consequenties, altijd te behouden. 

2. Reageer op het bovenstaande citaat met argumenten voor of tegen. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
3. Noem 5 vormen van anti-conformisme. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Dit aanpassingsgedrag kan op allerlei gebieden tot uitdrukking komen. 
 
Op het gebied van:                                                                Anti-conformisme 

 taal;    Kopieergedrag             

 kleding; 

 gewoontes;                                

 rituelen; 

 normen & waarden; moraal2 

 principes  
 
Ook onze taal is voortdurend aan verandering onderhevig. Onze woordenschat3 
groeit met het ouder worden. Deze (taal)ontwikkeling kunnen we schematisch 
weergeven met concentrische cirkels.  
 

 

                                                 
2
 Het begrip moraal (of zeden) geeft de handelingen en gedragingen aan die in een maatschappelijke context als correct en 

wenselijk worden gezien. 

3 Een woordenschat is de verzameling verschillende woorden die een taal of een persoon rijk is. 

 

Vrienden 

School 

Ouders 
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Kortom: je taalgebruik blijft (bewust en onbewust) door allerlei factoren in 
beweging. Je woordenschat groeit, wijzigt en kan helaas ook verruwen. 
 
 4. Welk twee  spreekwoorden  zijn bij bovenstaande uitleg van toepassing? 

1_________________________________________________________
2________________________________________________  

                           
5. Welke factoren kunnen bij deze taalontwikkeling een rol spelen? 
 

1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
4. _______________________________________________________ 
5. _______________________________________________________ 
 
Uiteraard is het in bepaalde omstandigheden belangrijk dat je de taal4 van een groep 
mensen spreekt. Mensen moeten het jargon5 beheersen van een bepaalde 
socialegroep en beroepsgroep. 
 
Stel: je bent vertegenwoordiger van een technisch product. Je gaat langs klanten om 
je product aan te prijzen. Maar je beheerst de technische gegevens niet die bij dat 
product horen! Je overtuigingskracht voor je product zal niet echt groot zijn.. De kans 
is groot dat je weinig of geen producten verkoopt.   
 
De taal van mensen spreken wil niet zeggen dat je je geheel moet aanpassen. 
Belangrijk is uiteraard wel dat je je steeds bewust blijft van de dingen die je zegt. Je 
moet wel je eigen grenzen blijven bewaken.  
 
Stel je eens voor dat een dominee tijdens de catechisatie een  mop ‘op het randje’ 
aan zijn catechisanten vertelt. 
Ongetwijfeld roept zijn mop bij de meesten grote hilariteit op. Er zal hard worden 
gelachen, maar niet uit respect. 
Na het vertellen van deze mop zal waarschijnlijk niemand hem meer serieus nemen. 
 
Innerlijk hebben de catechisanten afstand van de dominee genomen. 
 
Er zal voor deze dominee ongetwijfeld geen/minder respect meer zijn. Uiteraard 
geldt dat ook voor leraren die dezelfde fout begaan. 
Hij raakt zijn gezag (autoriteit) kwijt en zal op termijn ongetwijfeld ordeproblemen 
krijgen. 
Na deze verleiding tot popie-jopie gedrag, heeft zijn geloofwaardig- 
heid onherstelbare schade opgelopen. 

                                                 
4
 De taal als communicatiesysteem. Daarbij kunnen we onderscheid maken tussen: a. gesproken taal en b. gebarentaal. 

5
  Jargon: uitdrukkingen en termen die bij een bepaalde beroepsgroep thuishoren 
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`                                                                      
 
We zetten de gebruikte kernwoorden nog even op een rijtje: 
 

 Respect 

 Gezag (autoriteit )                             

 Geloofwaardigheid 

 Acceptatie 
Internetopdracht: Zoek op de website van een aantal dagbladen een viertal artikelen waarin de 
genoemde   kernwoorden voorkomen met betrekking tot het thema van deze lesbrief! 

 
6. Mensen kunnen elkaar zowel positief als negatief beïnvloeden.   

Noem drie positieve en drie negatieve invloeden die mensen op elkaar kunnen 
uitoefenen. 

Positief 
1.________________________________________________________ 
2.________________________________________________________ 
3.________________________________________________________ 
 
Negatief 
1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
 
7. Wat bedoelen we met conformisme? 
 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
8. Noem zes (gevaarlijke)gebieden waarop wij elkaar kunnen beïnvloeden en geef 

bij elk gebied eventuele (nadelige) consequenties. 
 
 

Gebied Voorbeeld 

 
1 
 

 

 
2 
 

 

 
3 
 

 

 
4 
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5 
 

 

 
6 
 

 

 
9. Reageer op de volgende stellingen met waar of niet waar en onderbouw daarna 

je reactie met argumenten! 
 

1.4.  STELLINGEN 
 

A. Jongeren zijn gevoeliger voor het wij- en groepsgevoel dan ouderen 
 
B. Jongeren zijn gevoeliger voor  taal en kleding dan ouderen 

 
C. De taalverruwing is groter onder jongeren 
 
D. Meisjes zijn minder gevoelig voor het groepsgevoel 

 
E. Je taalgebruik is altijd onderhevig aan invloeden van de omgeving 
 
F. Je overtuigingskracht groeit naarmate je je meer aanpast aan 
de  omgeving? 

 
G. Tanend respect voor een persoon gaat altijd gepaard met tanend gezag 
 

H. Hoe minder er gevloekt en gescholden wordt, hoe aangenamer 

    de wereld wordt voor onze medemensen. 

 
Zet een kruisje X in het vakje van je keuze! 
 

Stelling Waar Niet waar Argumenten 

 
 

A 
 

   

 
 

B 
 

   

 
 

C 
 

   

 
 

D 
 

   

 
 

E 
 

   

 
 

F 
 

   

 
 

G 
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H 
 
 

   

 
Het spanningsveld waarin je zit is, dat je enerzijds de taal van mensen moet spreken 
en anderzijds ervoor moet waken dat je je niet geruisloos aanpast. Je blijft altijd 
verantwoordelijk voor je eigen visitekaartje. Verval niet in kameleongedrag.  
 

Kameleon
6
 

 

Kenmerk van een kameleon is dat zij haar kleur aan de omgeving aanpast. 
 

 
Veel christenen realiseren zich onvoldoende dat ze op de plaats waar ze leren en werken de kerk 
vertegenwoordigen. Ongemanierd gedrag en ruw taalgebruik wordt door anderen vaak heel 
generaliserend op de kerk in haar geheel afgerekend/geprojecteerd. 
Zie je wel dat ze allemaal hetzelfde zijn! Heel generaliserend zegt men dan: het zijn allemaal 
huichelaars, hypocrieten en schijnheiligen. 

 

 
10. Welk spreekwoord is bij het kader van toepassing? 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Grenzen bewaken 
 
Een belangrijke vraag is: waar liggen grenzen en hoe kunnen we die bewaken? 
 

Nadenkertje: ‘Ben ik doordeweeks dezelfde als op zondag?’ 

 
Kortom: wie ben ik als niemand kijkt? 
 
Ieder mens moet er aan werken om zijn of haar taal te beheersen. De één zal daar 
meer moeite voor moeten doen dan de ander. Waar mensen samenwerken bestaat 
de kans op beïnvloeding, maar ook het risico van taalverruwing.  
Elk bedrijf, kantoor of werkplaats heeft zijn eigen (taal)cultuur met een scala aan 
woorden, uitdrukkingen, gewoonten, regels, normen en waarden. Kortom: elke 
branche heeft zijn eigen cultuur en klimaat. 
Het is belangrijk dat je daar op voorbereid bent. Het maakt nogal verschil in welke 
omgeving je studeert, werkt of stage loopt! Van een christelijke school mag je toch 

                                                 
6
 Alle soorten hebben onafhankelijk beweegbare ogen, en de eigenschap om snel van kleuren te wisselen. Vooral 

vanwege deze laatste eigenschap is de familie bij veel mensen bekend en er wordt veelal gesuggereerd dat het 

wordt gebruikt om de kleur aan te passen aan de omgeving. Een belangrijke reden voor de kleurverandering is 

echter om de gemoedstoestand van de kameleon weer te geven. Dat doet het dier door de pigmentcellen in de 

huid te herverdelen tot hij de gepaste kleur bereikt heeft.  Bron: WikipediA – vrije encyclopedie.  

http://www.study.gr.jp/down/sozai/008/images/kameleon.jpg
http://www.study.gr.jp/down/sozai/008/images/kameleon.jpg
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bepaalde normen en waarden verwachten. Regels en afspraken die uit de Bijbel te 
herleiden zijn. 
Iedereen, zo hebben we geconstateerd, staat min of meer onder de invloed van zijn 
of haar omgeving. Deze invloed ervaren we wel het meest via de media. 
 
Media7 
Vraag 11. Noem  8 vormen van media. Geef met een letter aan van welke jij de meeste 

invloed vindt uitgaan en verklaar ook waarom je dat vindt!     G=geen.    W=weinig.    V=veel. 
 

1. 
 

3. 5. 7. 

2. 
 

4. 6. 8. 

 
Vraag 12. Hoe werkt de media aan beeldvorming? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
Vraag 13. Noem een aantal actuele manieren van beeldvorming. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Vraag 14. De Bond tegen het vloeken onderzoekt het taalgebruik van radio en 
televisie. Lees in dit verband het kader. Wat vind je van zo’n onderzoek? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Vloeken in de media 
 
Een voorbeeld 
Een onderzoek uit 1998 toonde aan dat er in 36 uur tv-uitzending van de Nederlandse omroepen 105 
keer gevloekt werd, terwijl daarnaast nog eens 157 keer een krachtterm werd gebruikt. Dat betekent 
elke 20 minuten een vloek en elk kwartier een krachtterm, daarbij nog andere vormen van verbaal 
geweld.

8
 

 
2. Normen en Waarden 

 
In dit hoofdstuk willen we dieper ingaan op de begrippen ‘ normen’ en ‘waarden’. 

                                                 
7
 Media is het meervoud van medium; in deze context een hulpmiddel om gedachtegoed over te brengen naar de massa een 

middel tot massacommunicatie (in tegenstelling tot de gewone interpersoonlijke één op één communicatie). Media 

zijn dragers van informatie. 
8
  Respecteer de Heilige Naam, dr. J.Hoek. Blz. 3 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Medium_%28communicatiewetenschappen%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Massacommunicatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Communicatie
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2.1. Normen 

Norm komt van het Latijnse woord norma hetgeen winkelhaak, richtsnoer, maatstaf of 

regel kan betekenen. 

Normen zijn concrete richtlijnen voor het handelen. Ze vormen de verbinding tussen de 

algemene waarden (zoals vrijheid, rechtvaardigheid) en de concrete gedragingen; het 

zijn opvattingen over hoe men zich wel of niet moet gedragen in concrete 
omstandigheden. Normen zijn gedragsregels; ze regelen het dagelijks sociaal verkeer. 

Uit één waarde kunnen meestal meerdere normen worden afgeleid, die onderling zelfs 

kunnen botsen. De waarde ‘respect voor het menselijk leven’ impliceert voor sommigen 

dat geweld onder geen voorwaarde is toegestaan. Anderen vinden dat wettige 

zelfverdediging daarmee te verenigen valt. Nog anderen oordelen dat het bewust doden 

van mensen tijdens oorlogshandelingen met die waarde overeenstemt. Het debat tussen 

voor- en tegenstanders van de legalisering van euthanasie of abortus levert een andere 

illustratie van hoe deze algemene waarde tot verschillende normen leidt, afhankelijk van 

de definitie die aan dit menselijk leven wordt gegeven. Christenen gaan regelmatig in 

discussie over wat naastenliefde aan gedragsvoorschriften impliceert: volstaat 

particuliere liefdadigheid of moeten regels van sociale rechtvaardigheid via de wetgeving 
worden uitgebouwd? 

De belangrijkste normen zijn wetten en mores (zeden of morele normen). Christelijke en 

joodse normen zijn onder meer weergegeven in de tien geboden. Islamitische normen 

zijn beschreven in de sharia. Liberale, socialistische en sociaal-democratische normen 

zijn de (democratisch) vastgestelde regels, zoals grondrechten en wetten. Omdat ze zo 

belangrijk zijn voor het voortbestaan van een samenleving, worden 'mores' vaak in 

wetten gegoten en door formele instanties zoals politie en gerecht gecontroleerd en 
gesanctioneerd. We kunnen kort zeggen dat alle normen voortkomen uit religie. 

Normen kunnen positief zijn (geboden) of negatief (verboden)9. Ze kunnen een 

verschillende reikwijdte hebben: ze kunnen gelden voor iedereen in een bepaalde 

maatschappij, slechts in bepaalde sociale groepen gangbaar zijn of vrij om te kiezen. 

Verschillen inzake precisie betekent dat normen niet noodzakelijk exacte 

gedragsvoorschriften zijn, maar gewoon grenzen kunnen stellen aan mogelijke 

gedragingen. Vaak gaat het over ongeschreven regels. Zo bestaat er geen handleiding 

die zegt hoe je je in de lift moet gedragen. En toch. Mensen kijken vooruit, raken elkaar 

niet aan, praten of lachen niet, lezen de nummers van de verdieping. Ook hebben wij 

geen geschreven regels die aangeven hoe groot de fysieke afstand moet zijn tussen 

mensen wanneer zij in gesprek zijn of hoe lang je een gesprekspartner in de ogen kunt 

kijken zonder dat deze het vervelend vindt. Toch deinzen we terug als een vreemde 

binnen onze ‘persoonlijke afstand’ komt. Zo zijn er duizenden sociale spelregels die ons 

gedrag sturen. Hoe meer overeenstemming er is over een norm, hoe dwingender deze is. 

Normen zijn sterk afhankelijk van iemands religieuze, culturele, sociale en 

maatschappelijke achtergrond. Wat binnen de ene context als volstrekt verwerpelijk 

wordt beschouwd, kan in een andere context betekenisloos zijn of zelfs positief 

gewaardeerd worden. Het kan dus voorkomen dat twee verschillende groepen eenzelfde 

feit totaal tegenovergesteld waarderen. Dit leidt dan vaak tot heftige, emotionele 
conflicten.  

                                                 
9
 Verboden hoeven we uiteraard niet per definitie als negatief te duiden. In veel gevallen is het goed dat er 

verboden bestaan om de mens soms te beteugelen of te begrenzen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sharia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Religie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Samenleving
http://nl.wikipedia.org/wiki/Emotie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Conflict_%28strijd%29
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2.2. Waarden 

Waarden zijn de achterliggende idealen en motieven voor de normen. Bij waarden 

moeten we denken aan zaken als gerechtigheid, liefde, vrijheid en gelijkheid. Het zijn de 

motieven en idealen waarop de concrete normen gebaseerd zijn. Het zijn ook de 

grootheden die met de normen bereikt willen worden. Er zijn normen en regels om 
idealen (waarden) te bereiken. 

 

2.3. Voorbeelden van waarden 

In de christelijke geloofsleer ligt achter de concrete normen de waarde van de liefde. Het 

gaat dan om de liefde tot God en de liefde tot de naaste. De belangrijkste waarde in het 

wegverkeer vinden veel mensen veiligheid. In de samenleving kan worden gedacht aan 

leefbaarheid en betrokkenheid. (Bron: WikipediA  - De vrije encyclopedie.)   

2.4. Bronnen voor waarden 

De waarden in onze samenleving komen uit verschillende bronnen. 

 Christelijke waarden komen uit de Bijbel. In de Bijbel is de liefde de belangrijkste 

waarde.  

 Joodse waarden komen uit de Torah. In de Torah is rechtvaardigheid de 

belangrijkste waarde.  

 Islamistische waarden komen uit de Koran. In de Koran is onderwerping aan de 

wil van Allah de belangrijkste waarde.  

 Liberale waarden zijn ontleend aan het gedachtegoed van de Verlichting. Binnen 

deze traditie is vrijheid een belangrijke waarde.  

 Socialistische of sociaal-democratische waarden zijn afgeleid van het socialisme. 

Binnen deze traditie is vooral de gelijkheid een belangrijke waarde.  

Vragen en opdrachten. 
14. Uit één waarde kunnen meestal meerdere normen worden afgeleid, die onderling zelfs kunnen botsen. De waarde 

‘respect voor het menselijk leven’ impliceert voor sommigen dat geweld onder geen voorwaarde toegelaten mag worden. 

Anderen vinden dat wettige zelfverdediging daarmee te verenigen valt. Weer anderen oordelen dat het bewust doden van 

mensen tijdens oorlogshandelingen met die waarde overeenstemt. 

Hierboven wordt de waarde ‘respect’ als voorbeeld gegeven. Noem nog een drietal waarden 

waaruit botsende normen kunnen ontstaan. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
15. Verschillen inzake precisie betekent dat normen niet noodzakelijk exacte gedragsvoorschriften zijn, maar gewoon 

grenzen kunnen stellen aan mogelijke gedragingen. Vaak gaat het over ongeschreven regels. Zo bestaat er geen handleiding 

die zegt hoe je je in de lift moet gedragen. En toch, mensen kijken vooruit, raken elkaar niet aan, praten of lachen niet, lezen 

de nummers van de verdieping. 

Hierboven wordt een voorbeeld gegeven van een ‘ongeschreven regel’.  Noem nog een drietal 

ongeschreven regels en hoe deze in de praktijk werken. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_%28christendom%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Liefde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Torah
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rechtvaardigheid&action=edit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koran
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Onderwerping&action=edit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Allah
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Verlichting
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialisme
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
16. Onder punt 2.4. hebben we enkele bronnen voor waarden opgesomd. Welke van 
de genoemde waarde(n) vind jij  voor een samenleving het belangrijkst? Onderbouw 
beargumenteerd je mening aan de hand van een concreet voorbeeld.  

Voorbeeld.__________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

17. Christelijke waarden komen uit de Bijbel. In de Bijbel is  liefde de belangrijkste waarde. 

Christelijke en joodse normen zijn onder meer weergegeven in de Tien Geboden. Onder punt 2.5. 

staan de Tien Geboden. Welk gebod heeft volgens jou betrekking op vloeken? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2.5. Nederlands Bijbelgenootschap 

De tekst van de Tien Geboden volgens Exodus uit de vertaling van het NBG is als volgt: 

“Toen sprak God al deze woorden:  

Ik ben de Here uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.  

Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.  

Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de 

aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.  

Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de 

ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij 

haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.  

Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie Zijn 

naam ijdel gebruikt.  

Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is 

de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw 

dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont.  

Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de 

zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.  

Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.  

Gij zult niet doodslaan.  

Gij zult niet echtbreken.  

Gij zult niet stelen.  

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.  

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn 

dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.” 

Bron: Exodus 20:1-17, vertaling NBG (Nederlands Bijbelgenootschap) uit 1951 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_%28christendom%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Liefde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_Bijbelgenootschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Egypte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sabbat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moord
http://nl.wikipedia.org/wiki/Echtbreuk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diefstal
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2.6. Tolerantie (maatschappij) 

Tolerantie in het sociale verkeer is een bepaalde toegestane mate van vrijheid op 

erkende waarden. Tolerantie is afgeleid van het Latijnse tolerare dat, verdragen, 

verduren, uithouden, betekent. 

In de jaren 1970 en 1980 werd veel gesproken over tolerantie: de vrijheid van de 

waarden. Sinds 2002 zien we een sterke ommekeer en een roep om waarden en normen, 

waarbij men argwanend staat ten opzichte van tolerantie. Waarschijnlijk in reactie op een 
eerdere periode. 

Om de maatschappij niet te laten vastlopen in fundamentalistische waarden, dient er 

toch een bepaalde tolerantie te zijn. Daar waar de tolerantie te groot is, zal de 
maatschappij ook niet meer goed functioneren en 'gaan rammelen'. 

In de jaren 1970 en 1980 werd in radicale kringen ook gesproken van repressieve 

tolerantie, waarmee werd bedoeld dat het wel mogelijk is om van alles te zeggen, maar 
dat de politiek zich daar toch niets van aantrekt. 

Tolerantie stond vroeger (Oudheid en Middeleeuwen) synoniem voor toegeeflijkheid, 

zachtmoedigheid, clementie, goedertierenheid, lankmoedigheid en geduld. Tolerantie 

heeft een negatieve component. Datgene dat getolereerd wordt, wordt normaliter 

afgekeurd door diegene die tolereert, bijvoorbeeld omdat het bestrijden van het 

getolereerde erger is dan het te tolereren. Wordt iets toegelaten uit onverschilligheid of 

doordat het geaccepteerd wordt, dan is er geen sprake van tolerantie. Ook wanneer iets 

wordt toegelaten waarbij het eigenbelang wordt gediend, kan niet gesproken worden van 
tolerantie. 

Redenen voor tolerantie moeten gezocht worden in eerbied, respect of ontzag voor de 

andere persoon, ongeacht diens opvattingen. Een voorbeeld hiervoor is de familieband, 

het respect voor een ambsdrager, publiekelijk of kerkelijk. Ook wordt eerder getolereerd 

bij personen waarvan men houdt. Een ander aspect van tolerantie is, dat men het wel 
zou kunnen veranderen, maar het willens niet doet. 

Volgens een onderzoek onder Nederlanders uit 2006 schaamt 53% van de Nederlanders 

zich voor het gebrek aan tolerantie in Nederland. Daarentegen is 25% van de 
Nederlanders trots op de Nederlandse tolerantie. (Bron: WikipediA  - De vrije encyclopedie.)   

18. Om de maatschappij niet te laten vastlopen in fundamentalistische waarden, dient er 

toch een bepaalde tolerantie te zijn. Noem eens een aantal waarden die jij 

fundamentalistische trekken vindt hebben. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

19.  Wat vind jij ervan dat de Bond tegen het vloeken het vloeken ondermeer door middel van 

posters onder de aandacht brengt en denk je dat het effect heeft? Draagt de Bond daarmee een 

waarde of een norm uit? Verklaar je antwoord.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Normen_en_waarden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fundamentalisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Repressieve_tolerantie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Repressieve_tolerantie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaamte
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Trots&action=edit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fundamentalisme


 

Taalgebruik en taalontwikkeling. Lesbrief voor VMBO-tl/Havo/Vwo -3/4 16 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Vrijheid10 van meningsuiting 
 

Interpretaties van vrijheid  

 De vaak geuite zin: ‘Ik ben vrij en daarom doe ik wat ik wil’, is eigenlijk al een contradictie, omdat de wil 

gestuurd wordt door de begeerte en deze wordt weer bepaald door DNA, opvoeding en cultuur.  

 Ken Wilber, een Amerikaanse wetenschapper die veel gepubliceerd heeft over dit onderwerp, heeft een boek 

geschreven met de titel: ‘Zonder grenzen (No boundaries).’ Hierin laat hij zien dat vrijheid voor hem betekent dat 

er geen grenzen zijn. Dat dit tot problemen en zelfs contradicties kan leiden, lijkt een gevolg van zijn standpunt te 
zijn. Maar Wilber laat zien dat vrijheid verschillende dimensies kent.  

 Een treffende uitspraak van Augustinus over vrijheid:’ Heb lief en doe wat je wilt.’  

 Dr. Rudolf Steiner is gepromoveerd op zijn werk ‘Filosofie der vrijheid’ waarin hij aantoont dat de vrijheid 

van de mens alleen daarin bestaat, dat hij zijn innerlijke geestelijke houding zelf kan bepalen, (meer niet). De 

mens kan dus zijn noodlot aanvaarden of een innerlijke houding van protest aannemen: "Waarom moet mij dat nu 

gebeuren?".  Steiner werd hiermee een geaccepteerd wetenschapper, maar is door zijn later werk 
gediskwalificeerd. 

Bron. WikipediA  - De vrije encyclopedie.   

 

 
Klassegesprek. 
Reageer op de volgende stellingen: 

 Ik zeg wat ik denk. 
 Ik ben vrij en daarom doe ik wat ik wil. 
 Heb lief en doe wat je wilt.  

 Vrijheid van meningsuiting heeft geen grenzen, anders is het geen vrijheid. 
 De tolerantie is in Nederland ver te zoeken. 
 Respect gaat verder dan tolerantie. 
 

                                                 

10 Vrijheid wordt meestal gezien als de mogelijkheid om te doen en laten wat men wil, terwijl een ander dat 

ook kan, zowel in lichamelijke als in geestelijke zin. Vrijheid is in verschillende kringen, zowel maatschappelijke, 
ideologische als ook filosofische, vaak een centraal onderwerp. Binnen die groeperingen bestaan er vaak 
verschillende interpretaties van vrijheid. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ken_Wilber
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aurelius_Augustinus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Interpretatie
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De Vrijheid voert het Volk aan van Eugène Delacroix (1833)    De Franse mensenrechtenverklaring 

3.1. Godsdienstvrijheid 

Godsdienstvrijheid is één van de rechten uit de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens : ‘Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst; 

dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, 

alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn 

particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, 

door praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van geboden en 
voorschriften.’ (artikel 18) 

3.2. Nederland 

In artikel 6 van de Nederlandse grondwet wordt het recht op vrijheid van godsdienst 

aangeduid. Het artikel luidt: 

1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in 

gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid 

volgens de wet.  

2. De wet kan ter zake van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen 

ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of 

voorkoming van wanordelijkheden.  (Bron: WikipediA  - De vrije encyclopedie.)   

20. In artikel 6 punt 2 staat een nadere explicitering van punt 1. Leg de omschrijving van punt 

2 eens uit. Wat wordt onder andere bedoeld met: ‘ter bescherming van de gezondheid’ en met: 

‘ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden’. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. Humor 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Declaration_of_Human_Rights.jpg
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Humor (Lat. humor, "vocht") is het vermogen om bij mensen de lachlust op te wekken. 

4.1. Wel grappig 

Humor duidt op een merkwaardige eigenschap van het menselijk denken: de 

mogelijkheid zichzelf (of de ander) als persoon, de opvattingen (en eventuele 

gebeurtenissen), zodanig te relativeren, dat men er tegelijkertijd deel van uitmaakt (en 

de zaak en de betrokken persoon dus serieus neemt), maar tegelijkertijd ook er buiten 

kan staan (en zich dus afstand kan permitteren tot de zaak en zichzelf, of de betrokken 

persoon). De double-bind die hierdoor in de hersenen ontstaat, leidt doorgaans tot 

lachen, al dan niet met tranen. 

Ook in mensapen kan de lach worden waargenomen, al zijn de wetenschappers het er 

nog steeds niet over eens of deze hominidae11 over een zodanig vermogen tot 
(zelf)bespiegeling beschikken, dat het een vergelijkbaar gevoel voor humor oplevert. 

4.2. Niet zo grappig 

Niet alle soorten humor zijn plezierig. Sommige soorten humor kunnen pijnlijke reacties 

opwekken. Wat voor de een grappig is, is dat voor de ander niet. Soorten niet leuke 

humor, zijn bijvoorbeeld grove humor, denigrerende humor, racistische humor en 

leedvermaak. 

 

4.3. Gezichtsuitdrukking 

Humor levert bij de mens vaak een bepaalde uitdrukking in het gezicht op. Deze 

uitdrukking varieert van een voorzichtige glimlach, waarbij alleen de mondhoeken 

omhooggetrokken worden, tot vervormingen van het gezicht, waarbij vrijwel alle spieren 

in het gezicht een rol spelen. Vooral het gebruik van spieren rond de ogen is belangrijk: 

dankzij de uitdrukking rond de ogen is vaak het onderscheid op te merken tussen een 

echte, welgemeende (glim)lach, die plezier aanduidt, en een glimlach die alleen voor de 
vorm wordt gedaan, bijvoorbeeld wanneer een foto wordt genomen. 

4.4. Soorten en stijlen 

 Verbaal  

o Stijlfiguur  

 Hyperbool of (overdrijving)   

 Understatement (te weinig beweren/zeggen) 

o Droge humor  

o Woordspeling  

o Grap of mop   

o Parodie of imitatie  

o Spot  

 Ironie  

 Sarcasme  

 Cynisme  

 Satire  

                                                 

11 De Hominidae is een familie van de primaten die de grote mensapen omvat. Primaten 

(Primates) of opperdieren vormen een orde waartoe zoogdieren, apen en halfapen behoren. 
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 Zelfspot  

 Non-verbaal  

o Uitgestreken gelaatsuitdrukking  

o Slapstick  
 Overdreven en onverwachte bewegingen en gebaren  

 Geweld als komisch effect 

o Geveinsde domheid  

o Absurdisme, uit de context gerukt  

o Practical joke: iemand met opzet in een grappige situatie lokken  

 Antihumor, het publiek verwacht een grap, en er komt iets gewoons, waardoor het weer grappig wordt  

 Onbedoelde humor  

Sommige vormen van ‘lol’ werden vaak buiten de definitie van humor gelaten met als 

argument dat het gelach niet veroorzaakt wordt door ingrijpen in het denkproces. (Bron: 

WikipediA  - De vrije encyclopedie.)   

Enkele voorbeelden: 

4.5. Ironie 

Bij ironie (uit het Grieks: ειρωνεια (eirooneia) = geveinsde onwetendheid) wordt het 

tegenovergestelde gezegd van wat er wordt bedoeld. Deze stijlfiguur komt spottend over. 

4.6. Sarcasme 

Onder sarcasme (uit het Grieks: σαρκαζω (sarkázoo) = ergens vlees vanaf scheuren) 

wordt bijtende spot verstaan. Deze stijlfiguur is scherper en harder dan ironie, maar 

milder dan cynisme. 

4.7. Cynisme (taal) 

Onder cynisme wordt hondse ironie verstaan (uit het Grieks: κυνικος (kunikos) = als 

een hond). Het wordt beschouwd als de meest schaamteloze vorm van ironie. 

Bijv. Dacht je nou werkelijk dat er iets goeds uit zijn handen zal komen?  

Cynisme is een houding die voortkomt uit wantrouwen, scepsis (gerede twijfel) 

tegenover de goede bedoelingen van de medemens (en kan hoogstens spottend worden 
opgevat.) 

(Bron: WikipediA  - De vrije encyclopedie.)   

Binnen de christelijke wereld wordt altijd een beetje sceptisch tegen humor 
aangekeken. Toch is een dosis humor gezond. Van tijd tot tijd is het goed voor een 
mens om eens onbekommerd te lachen om een leuke anekdote of een humoristisch 
verhaal. Sommige mensen bezitten de gave om smakelijk te vertellen. 
De Bijbel geeft zelfs de opdracht om van tijd tot tijd eens te lachen. 
 
 
Een tijd om te wenen, en een tijd om te lachen; een tijd om te kermen, en een tijd om op te springen. 
                                                                                                  Prediker 3: 4. 
 
Maar zoals het bij alle dingen is; elke mooie kant heeft ook zijn schaduwkant. Er is 
altijd een keerzijde. Elk voordeel heeft z’n nadeel! 
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Bepaalde verhalen, moppen en anekdotes kunnen ook kwetsend en beledigend 
zijn! 
 
Moppen die een link leggen naar een religie, kunnen soms het heilige ontheiligen. 
Kortom: we kunnen niet alles vertellen en evenmin om alles lachen! Denk weer even 
aan onze grenzen. Waar liggen die….en waar trekken wij die? 
Want je geloofwaardigheid is bij misplaatste humor vaak in het geding. 
Tussen licht en donker, tussen wat toelaatbaar en ontoelaatbaar is, zit een grijs  
gebied. Het is moeilijk hier goed mee om te gaan. 
 

 
                   Wit 

    !!! 
Grijs 

!!! 

 
Zwart 

 
Niemand kan de ander precies voorschrijven wat er wel en niet toelaatbaar is! Niet 
op alle vragen is altijd duidelijk een antwoord in de Bijbel te vinden. ‘Bij twijfel niet 
inhalen’ is een bekende uitdrukking. Zo is het ook bij sommige vormen van humor. 
Waarom zouden we anderen onnodig kwetsen of wat voor een ander heilig is, 
ontheiligen. 
Ook in deze dingen moeten we voortdurend alert en waakzaam zijn. 
 
HEERE, zet een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn hart. Psalm. 141. 

 
Verlies van waakzaamheid leidt tot afstomping. De vraag moet niet zijn wat net  wel 
en wat net niet meer mag! 
Die weg leidt tot het elkaar krampachtig de maat nemen en veroordelen. 
 

  Liniaal  

 

De werkelijke discussie gaat over de vraag of we nog waakzaam en alert zijn op die 
dingen die vallen in het grijze gebied! 
 

 

                      Niet meten met twee maten 
Waakhond 

Zolang we daarover nadenken zijn we alert en laten we ons niet meeslepen en je 
voorkomt negatief conformisme. 

http://home.planet.nl/~lind0399/waakhond.gif
http://home.planet.nl/~lind0399/waakhond.gif
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Vraag 21.  Schrijf eens een vijftal waarden en normen op die je van een christelijke 
school mag verwachten! 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Vraag 22. Wat bedoelen we met de zin: ‘ Verlies van waakzaamheid leidt tot 
afstomping?’  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Vraag 23. Vind jij moppen over een godsdienst aanvaardbaar? Beargumenteer je 
antwoord! 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Vraag 24. Verhalen en moppen kunnen soms (onbedoeld) kwetsend en beledigend 
zijn. Noem eens een aantal aspecten die binnen het zogenaamde grijze gebied 
liggen! 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
5. Vloeken 
 
5.1. Klassengesprek 
 
Wie van jullie heeft nog nooit gevloekt? 
 
Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt 
man( én vrouw), machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden.                                               
Jakobus.3:2  (‘red.) 

 
5.2. Hoe gaan christenen om met vloeken? 
 
We moeten niet alleen het vloeken bestrijden. Maar alle ruwe, grove en beledigende 
taal. Het bestrijden van vloeken moeten we wel in bescheidenheid doen. Ontactisch 
reageren op mensen die in je omgeving vloeken kan soms averechts uitwerken. 
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Vraag 25.  Noem eens een aantal manieren waarop je het beste kunt reageren op 
vloekende mensen in je directe omgeving? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
Vraag 26.  Noem eens een aantal ontactische manieren van reageren. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
5.3. Groepsopdracht  
 
27. Lees Jakobus 3 vers 1 t/m 18 en maak de onderstaande vragen 
 
A) Jakobus vergelijkt de tong met een aantal zaken. Welke? 
B) Jakobus noemt ook een aantal tegenstrijdigheden van de tong. Welke? 
C) Wat bedoelt Jakobus met vers 11 en 12?  
D) Wat voor mens is iemand die vers 17 praktiseert? 
 

A) 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
B)  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

C) 
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
D)  
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
5.4.  Je mag niet vloeken, maar waarom eigenlijk niet! 
 

1. Omdat het ruwe taal is? 
2. Omdat het niet bij onze beschaving hoort? 

 
Nee, het gaat om meer – om het ijdel  (= leeg, hol, doelloos, zinloos) gebruiken van 
Gods Naam. 
 
Vraag 28.  Zijn alle mensen die vloeken er op uit om Zijn Naam te misbruiken? 
Verklaar je antwoord. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
29. Reageer op de stellingen aan de hand van het onderstaande schema en praat 
met de klas/groep door over de uitkomsten. 
 
5.5.  Stellingen 

o 1.Het is goed dat er posters van de Bond tegen het vloeken op de 

stations hangen  
o 2.Aan vloeken en schelden moet je niet te zwaar tillen. Het zijn 

maar woorden.  
o 3.Verbaal geweld leidt tot fysiek geweld  

o 4.Vloeken is een teken van onmacht  
o 5.De Bond tegen het vloeken moet zich richten op de bestrijding van 

alle vormen van grove taal  
o 6.Als er gevloekt wordt, moet je er altijd wat van zeggen.  

o 7.Vloeken is kwetsend.  
o 8.Vloeken zijn erger dan scheldwoorden  

o 9.Zich beroepen op de wil van God voor het doen van verkeerde 

dingen is een vorm van vloeken.  
o 10.Vloeken is een gebrek aan woorden  

o 11.Er is geen enkele reden om te vloeken  
o 12.Vloeken is een slechte gewoonte die best af te leren is  

o 13.In de media wordt erg veel gevloekt  
o 14.Wie rekening houdt met zijn medemensen, vloekt niet.  

http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=22
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=22
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=21
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=21
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=20
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=19
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=18
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=18
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=17
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=16
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=15
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=14
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=14
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=13
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=12
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=11
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=10
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=9
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o 15.Mensen zouden elkaar vaker moeten aanspreken op hun 

taalgebruik.  
o 16.Vloeken lucht niet echt op  

o 17.De posters van de Bond slaan niet de juiste toon aan.  

o 18.Ook ongelovigen zouden niet moeten vloeken.  
o 19.Vloeken is altijd nog beter dan slaan. 

o 20.Ook als je niet gelooft, is het beter om niet te vloeken. 
o 21.Het vloeken op school moet hard aangepakt worden. 

 

Stelling Helemaal mee 
eens 

Niet mee eens Enigszins mee 
eens 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

 
5.6.  Waarom vloeken mensen? 
       Klassegesprek: praat met elkaar eens door over de onderstaande redenen. 

a. Onmacht 
b. Frustratie 
c. Uiting geven aan een andere emotie 
d. Shockeren 
e. Boosheid 
f.  Pijn etc. 

 
5.7.  Hoe kun je er mee omgaan? 

 
I.         opvallen door je te onderscheiden van anderen (niet meedoen!) 

II. uitleggen dat de meest bekende vloek een gebed is. Uitleggen wat 
ze in de gvd vloek eigenlijk vragen. 

http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=8
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=8
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=7
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=6
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=5
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=4
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III. vertellen waarom God en Zijn Zoon Jezus voor jou zo veel 
betekent 

 
De pijnlijke ernst van vloeken moeten we nooit goedpraten of afzwakken. Leeg taalgebruik is 

alleen te voorkomen als we ons bewust zijn van het feit dat er altijd eenheid behoort te zijn 

tussen woord en gedachte. 

 

Godslastering 

Godslastering of blasfemie is letterlijk het kwaadspreken van God of van aan God 

gewijde zaken. Dit kan het bespotten van God zijn of van godsdienstige tradities, door 

gesproken woord, geschrift of door andere uitingen. Ook iets zeggen of doen wat geacht 
wordt aan de godheid te zijn voorbehouden kan als godslastering aangemerkt worden. 

Religie en godslastering 

Alle religies worden gekenmerkt door een diepe verering voor een opperwezen of voor 

een aantal godheden of goddelijke principes. Binnen de normen en waarden van een 

religie geldt de aantasting van de eer van diegene of datgene dat vereerd wordt dan ook 

als een zeer zwaar vergrijp. Bijvoorbeeld in het  jodendom: Leviticus 24 vers 16 stelt de 

dood door steniging als straf op het lasteren van de naam van God. Ook in de islam is de 
traditionele straf voor godslastering de doodstraf. 

Daar wordt soms tegenin gebracht dat een eeuwig, almachtig en onveranderlijk 

opperwezen niet door mensen tegen godslastering verdedigd hoeft te worden. Sommigen 

stellen dat de werkelijke godslastering niet wordt gepleegd door mensen die niet in God 

geloven, maar juist door hen die zeggen God te dienen en tegelijkertijd dingen zeggen of 

doen, die met Gods waardigheid in tegenspraak zijn. 

Zo laakte de Noorse minister van Cultuur en Kerkzaken, Valgerd Svarstad Haugland, het 

hardop in de kerk bidden voor een voetbalclub. Aanleiding was het dankgebed dat 

dominee Einar Gelius in de kerk had uitgesproken voor de 4-1 overwinning van 

Vålerenga IF tegen Rosenborg BK. Theologie-professor Jacob Jervell was het met haar 
eens en zei dat dergelijke praktijken zelfs ruiken naar godslastering.  

In dit verband wordt de tekst "Gott mit uns" op de koppels van de soldaten in het Duitse 
leger ten tijde van genoemd. 

Strafrecht en godslastering 

Een aantal landen kennen een verbod op godslastering. Een dergelijk verbod kan om 

uiteenlopende redenen in de nationale wetgeving zijn opgenomen: 

 vanuit de gedachte dat de staat een christelijke (of islamitische) moraal behoort te 

verdedigen; die gedachte kan voortkomen  

o uit een afwijzing van de scheiding van kerk en staat, waarbij de overheid 

wordt gezien als "hoedster der Kerk" of "beschermer van het ware geloof";  

o of uit een situatie waarbij vrijwel de gehele bevolking een bepaalde godsdienst 

aanhangt.  

 ter bescherming van de openbare orde, die in gevaar kan komen door godsdienstige 

onlustgevoelens en polarisatie;  

 om de bevolking te vrijwaren van als pijnlijk en krenkend ervaren uitingen.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/God
http://nl.wikipedia.org/wiki/Religie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Religie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jodendom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leviticus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doodstraf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noorwegen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Valgerd_Svarstad_Haugland&action=edit
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacob_Jervell&action=edit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Polarisatie_%28conflict%29
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Islamitische wereld 

Het rechtsstelsel van de islam (shari'a) stelt op godslastering de doodstraf. Deze straf 

wordt daadwerkelijk voltrokken in onder meer Pakistan, Iran en Afghanistan.  

Pakistan 

Artikel 295 lid B en C van het Pakistaanse wetboek van strafrecht bepalen dat, wanneer 

iemand de koran beledigt, hij/zij veroordeeld moet worden tot levenslang. Als iemand de 

profeet Mohammed onteert, wacht hem op grond van deze wet de doodstraf. In 2001 

verklaarde de actiegroep Jubilee Campaign, dat deze wet in de praktijk misbruikt wordt 

om geschillen tussen christenen en moslims te beslechten. Extremistische 

moslimgroepen hitsen daarbij soms de menigte op tot buitenrechtelijke executie van de 

aangeklaagde persoon. Volgens Open Doors, een stichting die zich inzet voor vervolgde 

christenen, zaten er in juni 2003 in Islamitische landen nog zeven christenen vast op 

beschuldiging van godslastering. 

Iran 

De roman ‘De Duivelsverzen’ van de Britse auteur Salman Rushdie werd door vele 

moslims beschouwd als godslasterlijk. De Iraanse geestelijk leider Ayatollah Khomeini 

vaardigde een fatwa uit, (dat is een religieuze uitspraak door een islamitische religieuze 
leider,) met een oproep om Rushdie te doden, als straf voor zijn afvalligheid.  

Westerse landen 

In de Westerse landen bestaat de laatste halve eeuw de tendens om wetten tegen 

godslastering af te schaffen of te hervormen. Waar ze nog bestaan wordt godslastering 

nog maar zelden door een rechter bestraft, hoewel soms in civiele procedures 

compensatie wordt afgedwongen voor belediging van bepaalde religieuze groeperingen. 

Waar deze wetten bestaan, is de verhouding tussen deze wetten en de vrijheid van 
meningsuiting regelmatig een bron van discussie. 

Historie 

Westerse landen hebben vanouds een christelijke achtergrond met meestal een 

getalsmatig overheersende godsdienstige gezindheid, die in het verleden vaak ook nog 

staatskerk was. Daarbij werd godslastering vanaf de Middeleeuwen tot zeker in de 

negentiende eeuw alom als een verwerpelijk en strafwaardig gedrag gezien. Zo werd de 

maker van het toneelstuk 'Het liefdesconcilie' (Das Liebeskonzil) uit 1894, de Duitse 

schrijver Oskar Panizza, in 1895 wegens godslastering tot een jaar gevangenisstraf 

veroordeeld door het Landgericht München. 

Nederland 

 

Wet inzake smalende godslastering (1932) 

In de communistische ideologie werd godsdienst beschouwd als een middel waarmee de 

kapitalistische machthebbers het proletariaat zoet hielden met een belofte van een zalig 

hiernamaals om de arbeiders af te houden van de revolutie die de hun toekomende 

heilsstaat zou vestigen. Daarom noemden ze de godsdienst 'opium van het volk'. Het 

Nederlandse communistische blad De Tribune publiceerde enige artikelen en spotprenten 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Shari%27a
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koran
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doodstraf
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jubilee_Campaign&action=edit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_Doors
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Duivelsverzen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Salman_Rushdie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Iran
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ayatollah
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruhollah_Khomeini
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fatwa
http://nl.wikipedia.org/wiki/Westerse_wereld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheid_van_meningsuiting
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheid_van_meningsuiting
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/1894
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oskar_Panizza&action=edit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gevangenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Communisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme
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tegen de godsdienst, met daarin teksten als 'God betekent imperialistische oorlog. 

Christus.' Vlak voor de Kerst van 1930 publiceerde het blad een artikel dat opriep het 

Kerstfeest af te schaffen. Twee jaar later toonde het een spotprent waarin twee arbeiders 
de bijl aan het Kruis van Christus zetten. 

Voor minister van justitie Jan Donner, de grootvader van de latere minister Piet Hein 

Donner, was dit de aanleiding voor het tot stand brengen van de Wet inzake smalende 

godslastering. Op openbare godslastering in woord of beeld werd een gevangenisstraf 

(resp. maximaal 1 en 3 maanden) of een geldboete (resp.max. f 100,- en f 150,-) 

gesteld. Donner wilde uitingen bestraffen "die in haar uitdrukkingswijze zelf een honen 

van de persoon Gods bevatten." Kritiek leveren op God en het geloof werd door de 
nieuwe wet niet verboden.  

De bepalingen zijn als volgt in het wetboek van strafrecht terecht gekomen: 

 Onder de "Misdrijven tegen de openbare orde":  

o Artikel 147 sub 1 verbiedt 'smalende godslasteringen' als die in het openbaar 

geuit worden en krenkend zijn voor godsdienstige gevoelens. Dit geldt zowel 

voor gesproken als voor geschreven teksten en voor afbeeldingen. (maximum 

straf: 3 maanden gevangenis)  

o Artikel 147 sub 2 verbiedt bespotting van predikanten, priesters en dergelijke 

'"in de waarneming van hun bediening".  

o Artikel 147 sub 3 verbiedt beschimping van aan de eredienst gewijde 

voorwerpen.  

o Artikel 147a lid 1 en 2 betreft het uitgeven of ten gehore brengen van 

godslasterlijke publicaties. Daarop staat maximaal twee maanden gevangenis.  

o Artikel 147a lid 3 bepaalt dat iemand die binnen twee jaar herhaaldelijk wordt 

veroordeeld voor een dergelijke publicatie uit zijn beroep (van uitgever) gezet 

kan worden.  

 Onder de "Overtredingen betreffende de openbare orde":  

o Artikel 429bis stelt een maand gevangenisstraf op het aan de openbare weg 

tonen van krenkende, godslasterlijke leuzen en afbeeldingen.  

 

Het ezelsproces 

De schrijver Gerard Reve had in zijn bundel Nader tot U (1966) het gedicht "Paradijs" 

gepubliceerd, waarin hij God als een ezel ten tonele had gevoerd. Tweede-Kamerlid Van 

Dis (SGP) daagde Reve voor de rechter op beschuldiging van godslastering. In zijn 

uitspraak op 2 april 1968 oordeelde de Hoge Raad, dat de aanklacht niet ontvankelijk 

was. De rechtbank oordeelde in dat jaar dat passages in het werk van Reve weliswaar 

godslasterlijk waren, maar geen smalend karakter hadden. Reve wees er bij die zaak op, 

dat de wet een onzinnig onderscheid maakt tussen het lasteren van personen die als God 

worden vereerd en het uitschelden van bijvoorbeeld Maria, Boeddha, of Krishna, die 
immers niet als goden worden beschouwd.  

 

Theo van Gogh 

De Bond tegen het vloeken heeft in 1995 tevergeefs geprobeerd Theo van Gogh op basis 

van artikel 147 veroordeeld te krijgen, nadat hij de 'christenhonden' voor een 

'supportersvereniging van die rotte vis van Nazareth' had uitgemaakt.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/1930
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Reve
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatkundig_Gereformeerde_Partij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoge_Raad_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_%28moeder_Jezus%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gautama_Boeddha
http://nl.wikipedia.org/wiki/Krishna
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.  

Politieke discussie in november 2004 

Brief aan de kamer 

Op 10 november 2004 stuurden ministers Donner en Remkes een brief om de Tweede 

Kamer te informeren over de achtergronden van de aanslag op Theo van Gogh. Aan het 

eind van paragraaf 6.4 van die brief, ‘Voorkomen en tegengaan van islamitische 
radicalisering’ stond: 

"Het kabinet heeft eerder aangekondigd dat de mogelijkheden voor verruiming van de 

strafbaarstelling voor belediging en godslastering, worden onderzocht. Dat onderzoek 

loopt nu nog. 

(...) Daarnaast beziet het kabinet of naast het strafrecht ook andere mogelijkheden 

bestaan om uitspraken op hun mogelijk beledigende karakter te toetsen. Te denken 

valt aan een commissie, vergelijkbaar aan de Commissie gelijke behandeling, die op 

verzoek van klagers uitspraken zal beoordelen. "  

Vervolgens komt de discussie in een stroomversnelling: 

 Op het CDA-congres te Utrecht op 13 november refereerde minister Donner (CDA) 

aan de brief aan de Kamer en zei dat je mensen niet tot in het diepst van hun 

overtuiging en op grove wijze mag beledigen. Hij voegde er aan toe dat hij daarmee 

niet wil zeggen dat Theo van Gogh te ver is gegaan.   

 In het programma Buitenhof van 15 november reageerde minister Verdonk (VVD, 

Vreemdelingen en integratie) afwijzend:  

"Ik kan me niet voorstellen dat collega Donner bedoelt dat wij naar een lager 

incasseringsniveau moeten met zijn allen. Wij hebben hier vrijheid van meningsuiting 

en die moeten we gewoon bewaken"  

 Minister De Graaf (D66, Bestuurlijke vernieuwing) stelde dat minister het lopende 

onderzoek naar verruiming van de strafbaarheid voor belediging en godslastering op 

eigen houtje zou doen en het zou bovendien in strijd zijn met het kabinetsbeleid. De 

Graaf beriep zich daarbij op een notitie over grondrechten, die het kabinet in mei van 

dit jaar naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin wordt geconcludeerd dat de 

verhouding tussen rechtspraktijk en maatschappelijke praktijk het vooralsnog niet 

nodig maakt dat de wetsbepalingen worden gewijzigd.  

 Op 15 november vraagt een aantal columnisten, cabaratiers en andere kunstenaars aan 

minister Donner in een open brief: "Kunt u ons een definitie geven en dit toelichten 

met enkele voorbeelden. In warrige tijden als deze is niets zo belangrijk als helderheid 

en duidelijkheid".   

 Op 16 november betoogt D66 kamerlid Lousewies van der Laan in de kamer dat 

het wetsartikel over godslastering beter helemaal afgeschaft kan worden. Het 

onderscheid tussen krenking van godsdienstige gevoelens en andere soorten van 

belediging zou volstrekt overbodig zijn. Andere bepalingen over belediging en 

kwetsing van bevolkingsgroepen zouden voldoende bescherming bieden. Zij dient 

daartoe op 23 november een motie in, maar deze wordt verworpen.  

(Bron: WikipediA  - De vrije encyclopedie.) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Gogh_%28regisseur%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thom_de_Graaf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lousewies_van_der_Laan
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Europese rechtspraak 

In 1985 zou de film ‘Het liefdesconcilie’, gefilmd naar het hierboven reeds genoemde 

toneelstuk uit 1894, in een Oostenrijks filmhuis vertoond worden. In advertenties en 

voorpublicaties was het karakter en de inhoud van de film vooraf bekend gemaakt. De 

diocesaan (lid van het bisdom) van de Katholieke kerk diende een klacht in, waarop de 

film werd verboden en later onttrokken aan het verkeer wegens godslastering, wat door 

het Oostenrijkse Strafwetboek verboden wordt. Nadat beroep bij Oostenrijkse 

rechtbanken niet gehonoreerd werd, kwam de zaak voor de Europese Commissie voor de 

Rechten van de Mens (ECRM) wegens schending van 10 EVRM. Aan de orde kwam de 

verhouding tussen artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

(EVRM), dat de vrijheid van meningsuiting beschermt, en artikel 9 EVRM, dat over de 

vrijheid van godsdienst gaat. De commissie oordeelde, met een stemverhouding van 

negen tegen vijf, dat de inbeslagname een schending van artikel 10 was. Met een 

stemverhouding van dertien tegen één oordeelde ze dat de verbeurd-verklaring een 
schending van dit artikel opleverde. De commissie vond daarbij van belang: 

 dat het publiek van tevoren op de hoogte was gesteld van het karakter van de film, 

zodat het na bezichtiging ervan moeilijk gechoqueerd kon zijn.  

 het feit dat het toneelstuk en het boek in Oostenrijk niet verboden waren en de film en 

het toneelstuk in andere landen ongestraft vertoond konden worden,  

 dat het werk gekarakteriseerd werd door een satirische ondertoon en dat alleen als 

daarvoor een zeer dringende reden is, satirische werken volledig verboden mogen 

worden.  

In 1994 kwam de zaak voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). 

Deze vond dat nationale overheden een behoorlijke eigen inschattingsvrijheid hebben, 

omdat er geen uniforme Europese opvatting van het belang van religie in de samenleving 

te geven is, maar dat elke inperking zorgvuldig moet worden gemotiveerd. Het oordeelde 

dat er ten tijde van de inbeslagname een dringende reden was om de religieuze vrede te 

bewaren, en dat het oordeel van de Oostenrijkse rechters voldoende gemotiveerd was. 

Drie van de negen rechters van het EHRM maakten echter bezwaar tegen dit oordeel, 

onder andere omdat zij de overweging, dat door agressieve uitingen op het gebied van 

religie de geest van tolerantie geweld aan wordt gedaan, dubieus vonden. Zou hier niet 

juist van de overgrote meerderheid tolerantie ten opzichte van de minderheid geëist 

moeten worden? Zij waren van mening dat de vrijheid slechts beperkt mag worden als 
iemand er niet alles aan gedaan heeft anderen de ongewenste confrontatie te besparen.  

5.8. Vragen en opdrachten 

Sommigen stellen dat de werkelijke godslastering niet wordt gepleegd door mensen die 

niet in God geloven, maar juist door hen die zeggen God te dienen en tegelijkertijd 

dingen zeggen of doen, die met Gods waardigheid in tegenspraak zijn. 

30.  Reageer op het citaat. Verklaar je antwoord.  

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rechten_van_de_Mens
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Europese_Hof_voor_de_Rechten_van_de_Mens&action=edit


 

Taalgebruik en taalontwikkeling. Lesbrief voor VMBO-tl/Havo/Vwo -3/4 30 

31.  Welke grondgedachte zit er achter het streven om wetten op godslastering af te 
schaffen.  

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

32.  Wat vind jij van dit streven? Verklaar je antwoord. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

33.  Op 16 november 2004 betoogt D66 kamerlid Lousewies van der Laan in de 

Kamer dat het wetsartikel over godslastering beter helemaal afgeschaft kan worden. Het 

onderscheid tussen krenking van godsdienstige gevoelens en andere soorten van 

belediging zou volstrekt overbodig zijn. Andere bepalingen over belediging en kwetsing 

van bevolkingsgroepen zouden voldoende bescherming bieden. Zij dient daartoe op 23 
november 2004 een motie in maar deze wordt verworpen.  

Lees het citaat en vertel waarom je het wel of niet met Van der Laan eens bent. 
Waartoe zou afschaffing volgens jou kunnen leiden?  

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lousewies_van_der_Laan
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6. Kwetsend en zouteloos spreken 
 

 

6.1. ‘Verabsolutering recht op vrije meningsuiting is autistisch’ 

Hilversum (Van onze redactie) 8 februari 2006 - Het spook van politieke correctheid inzake de 

vrijheid van meningsuiting waart opnieuw door Nederland, zoals blijkt uit de discussie rond de 
spotprenten van Mohammed. Dat schrijft prof. dr. Hans van der Ven in NRC Handelsblad van 
gisteravond. Van der Ven is hoogleraar Religie en Mensenrechten aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen.  

Autisme  
Van der Ven: “De stem van het monster klinkt verleidelijk: alles wat ik denk moet ik mogen 
tekenen, ongeacht de beoogde ontvangers en hun omstandigheden. Hiermee valt men terug op 
een niveau dat de mens onwaardig is. Al van jongs af zijn peuters in staat zich te verplaatsen in de 

emoties, verwachtingen, gedachten en vermoedelijke reacties van anderen en daarop hun gedrag 
af te stemmen. Zelfs primaten zoals chimpansees en bonobo's bezitten een beginnende sociale 
bekwaamheid op dit gebied. In de discussie blijkt weinig of niets van deze vaardigheid. Het lijkt wel 
op een vorm van autisme.”  

Meningsvrijheid is geen absoluut recht 
De politiek doet dapper aan de ‘autistische discussie’ mee, zegt de Nijmeegse hoogleraar. Als 
voorbeeld noemt hij de VVD’ers Nicolaï en Hirsi Ali. Zij verdedigen volgens Van der Ven de 
meningsvrijheid als een absoluut recht. “Hiermee ziet men over het hoofd dat er aan de 
meningsvrijheid maatschappelijke grenzen vastzitten.” De essentie van de begrensdheid van de 

vrije meningsuiting is geformuleerd in artikel 9 en 10 van de Europese Conventie van de 
Mensenrechten van 1950. 

Verbod op boosaardige schending 
“Artikel 9 over het recht op godsdienstvrijheid impliceert het tonen van respect voor de religieuze 
gevoelens van anderen. Negatief gezien verbiedt het de boosaardige schending van de geest van 

tolerantie. Juist deze tolerantie moet worden gezien als de basis van een democratie die recht doet 
aan het pluralisme van religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen.” 

Nodeloze kwetsing reden tot ingrijpen 
“Artikel 10 handelt over het recht op de vrijheid van meningsuiting, alsook over de grenzen die 
daarbij gelden. Wanneer zaken zoals nodeloze kwetsing van gelovigen in het geding zijn, mag de 
wetgever of de rechter ingrijpen. De reden die daarbij gegeven wordt is dat de uitoefening van dit 
recht verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich meebrengt.” 

Weg naar rechter is laatste middel 

Genoemde wetsartikelen moeten volgens Van der Ven een leidraad zijn voor het dagelijks gedrag. 
“We moeten niet steeds aan de rechter als eerste de vraag voorleggen of de grenzen aan de 
vrijheid van meningsuiting zijn bereikt of overschreden, we moeten die vraag allereerst aan onszelf 
voorleggen. De weg naar de rechter is een laatste gang die pas aan de orde is wanneer we het als 
samenleving zelf niet kunnen oplossen.” 

Godslasterlijke film  

Voorbeeld van een terechte rechtszaak is volgens prof. Van der Ven het protest tegen de film Das 
Liebeskonzil uit 1985. Deze film van de Oostenrijkse cineast Werner Schroeter is gebaseerd op een 
toneelstuk uit 1894 van Oskar Panizza. Hierin is Jezus een gestoorde figuur, wordt God flirtend met 

de duivel voorgesteld en Maria ijdel en seksbelust. In 1994 werd de film door het Europese Hof 
verboden.  

Grenzen 
Volgens Van der Ven hebben burgers niet alleen het recht op vrije meningsuiting, maar moeten ze 
zich ook kwijten van hun plichten en verantwoordelijkheden. “Met andere woorden, niet alleen 
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juridisch, maar ook maatschappelijk bestaat er geen absoluut recht op de vrijheid van 

meningsuiting. Het wordt hoog tijd dat de politiek duidelijk maakt dat het individuele recht op 

meningsvrijheid geen absoluut, maar een begrensd recht is, begrensd door plichten en 
verantwoordelijkheden. De burgers zijn zelf de dragers van dit recht en ook van de begrenzing 
ervan. Dat moet de politiek aan de samenleving duidelijk maken.” 

Prof. Hans van der Ven doet onderzoek naar de samenhang tussen religie, moraal en 
mensenrechten in verschillende plaatsen (het westen en ontwikkelingslanden) en contexten. Hij 
heeft speciale aandacht voor de verhouding tussen christendom en islam. Achtergrond van zijn 
onderzoek zijn twee fundamentele processen in de hedendaagse samenleving: secularisatie en 
multiculturalisering.  

(Bron: www.katholieknederland.nl/actualiteit/2006) 

 

Vragen en opdrachten 

Autisme  

Van der Ven: “De stem van het monster klinkt verleidelijk: alles wat ik denk moet ik mogen tekenen, ongeacht de 
beoogde ontvangers en hun omstandigheden. Hiermee valt men terug op een niveau dat de mens onwaardig is. 
Al van jongs af zijn peuters in staat zich te verplaatsen in de emoties, verwachtingen, gedachten en vermoedelijke 
reacties van anderen en daarop hun gedrag af te stemmen. Zelfs primaten zoals chimpansees en bonobo’s 
bezitten een beginnende sociale bekwaamheid op dit gebied. In de discussie blijkt weinig of niets van deze 
vaardigheid. Het lijkt wel op een vorm van autisme.”  

34. Lees het bovenstaande citaat van Van der Ven. Wat vind jij van zijn reactie op: 
‘Alles wat ik denk moet ik mogen tekenen, ongeacht de beoogde ontvangers en hun 
omstandigheden’? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

“We moeten niet steeds aan de rechter als eerste de vraag voorleggen of de grenzen aan de 
vrijheid van meningsuiting zijn bereikt of overschreden, we moeten die vraag allereerst aan onszelf 
voorleggen. De weg naar de rechter is een laatste gang die pas aan de orde is wanneer we het als 
samenleving zelf niet kunnen oplossen.” 

35. Lees het bovenstaande citaat van Van der Ven. We moeten pas naar de rechter 
als we het als samenleving zelf niet kunnen oplossen. Welke stappen zijn er volgens 
jou nog te nemen tussen de gekwetste persoon/groep en de gang naar de rechter? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2006
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

“Het wordt hoog tijd dat de politiek duidelijk maakt dat het individuele recht op meningsvrijheid 
geen absoluut, maar een begrensd recht is, begrensd door plichten en verantwoordelijkheden.” 

 

36. Lees het bovenstaande citaat van Van der Ven. Welke plichten en 
verantwoordelijkheden zou Van der Ven bedoelen? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
6.2.  Scheldwoord 

Een scheldwoord (of scheldnaam, ook: schimpnaam) is een woord dat een belediging 

beoogt van de persoon tegen wie het geuit wordt. Dit in tegenstelling tot een 

schuttingwoord, dat meer een verwensing is in het algemeen en daarbij bovendien 
obsceen of vulgair is. Een scheldwoord hoeft dat niet te zijn. 

Het komt vaak voor dat scheldwoorden in combinatie met een of meerdere ziekten 

worden gebruikt plus het werkwoord lijden. Dit kan als extra kwetsend worden opgevat. 

Een voorbeeld is ‘kankerlijer’ of ‘klerelijer’ (iemand die aan Cholera lijdt).  

37. Ook op scholen wordt er veel met ziektes gescholden. Bewust en onbewust. Uit 
gewoonte en doelgericht. Met welke ziekten wordt er bij jullie op school het meest 
gescholden? Kun je ook uitleggen wat de betekenis ervan is? 

Ziekte Betekenis 

  

  

  

  

 
38. Scheld je zelf wel eens met ziektes? Waarom wel of niet? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6.3.  Schuttingtaal 

‘Schuttingtaal’ of ‘schuttingwoorden’ is de verzamelnaam voor taaluitingen die door 

een groot deel van de taalgebruikers ongepast of beledigend worden geacht. Het betreft 
daarbij obscene en vulgaire taal. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Woord
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schuttingwoord
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanker
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cholera


 

Taalgebruik en taalontwikkeling. Lesbrief voor VMBO-tl/Havo/Vwo -3/4 34 

De naam is afgeleid van het verschijnsel dat dit soort taal vaak te vinden is op 

onbeheerde wanden, zoals schuttingen. Ook in schoolbanken is dit soort taal vaak terug 

te vinden. Veel leerlingen schrijven op of krassen in de banken als ze zich tijdens de les 
vervelen. 

Sommige jongeren bezigen schuttingtaal zowel om zich te onderscheiden van anderen 

als om anderen te shockeren. De punkbeweging was berucht vanwege het gebruik van 

schuttingtaal in haar liedjes. Maar ook veel moderne popartiesten maken er gebruik van. 

Sinds de opkomst van het internet wordt schuttingtaal op nieuwsgroepen en fora 

gebezigd, vooral als dit in de anonimiteit kan gebeuren. Schuttingtaal wordt veelal 

verkregen uit een creatieve combinatie van een of meerdere ziektes, ambten, 

geslachtsdelen of bepaalde handelingen. 

Het Nederlands is een van de weinige talen waarin men anderen ziektes toewenst bij het 

schelden. Ook bijzonder is, dat in Nederlandse scheldwoorden gebruik gemaakt wordt 

van geslachtsdelen.  Andere landen verkeren nog in de ‘poep-en-plas’-fase, denk 

bijvoorbeeld aan het Engelse ‘shit’ en het Franse ‘merde’. (Bron: WikipediA  - De vrije 

encyclopedie.) 

Vloek (godslastering) 

Een vloek is een vorm van godslastering, bijvoorbeeld geuit door iemand die ergens van 

schrikt, zich pijn doet of ergens zeer ontevreden over is. Hierbij wordt ter bekrachtiging 

van een ontstane emotie de naam van God of een ander heilig geacht wezen in een 

uitroep geplaatst zonder inachtneming van het ontzag dat er in de regel aan die naam 
wordt verbonden ("ijdel gebruik"). 

De meest bekende vloek is afgekort ‘GVD’. Dit betekent letterlijk: God wilt U mij 

verdoemen. ‘Verdomme’ is de aanvoegende wijs van het werkwoord verdoemen, 

waardoor het dus "Laat God [dit] verdoemen" betekent."12 Eufemistisch wordt deze 

vloek wel verbasterd tot ‘potjandorie’ of ‘potverdummele’. De Bond tegen het vloeken 

heeft als alternatief bijv. "rododendron" voorgesteld, omdat dat evenveel lettergrepen 

zou hebben en vergelijkbare klanken heeft. Andere vloeken zijn het misgebruik van de 

naam Jezus (soms verbasterd tot "Jeetje", "Jemig"), of "God zij allemachtig" (soms 
verbasterd tot "Godsamme"). 

39.Vloek je zelf wel eens? In welke omstandigheden gebruik jij deze vloek? 
Hierboven heb je de letterlijke betekenis van het woord gvd kunnen lezen. Maakt het 
voor jou verschil nu je de betekenis weet? Leg uit waarom wel of niet. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Vloek (onheilsbezwering) 

Een vloek in de betekenis van "onheilsbezwering" is een bewust uitgesproken wens tot 

het overkomen van kwaad of leed aan een persoon, een volk, een land, een dier, een 

                                                 
12

  De Bond tegen het vloeken is het niet helemaal eens met de omschrijving van deze letterlijke betekenis. Zoals 

boven al gezegd, betekent GVD letterlijk: God wilt U mij verdoemen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Taal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schutting
http://nl.wikipedia.org/wiki/Punk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Popmuziek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Internet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwsgroep
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anonimiteit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Godslastering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Emotie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanvoegende_wijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eufemisme
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object of een andere entiteit. In de Bijbel leest men dat soms hele volken vervloekt 

werden. Diverse godsdiensten kennen het verschijnsel, alsmede magische 

genootschappen. In patriarchale culturen is het gebruikelijk dat men vloeken zeer ernstig 
neemt. 

Binnen het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel, geldt als verbondsbepaling dat 

trouw aan het met God gesloten verbond zegen voor het volk tot gevolg zal hebben, 

maar ontrouw zal leiden tot vloek. Kenmerken van een vloek in Bijbelse zin, zijn: 

mislukte oogsten, de pest en andere epidemieën, vijandelijke overheersing 

(toegesproken worden in een vreemde taal) en tal van andere plagen, totdat er maar 

weinigen zijn overgebleven (Deuteronomium 28). 

Vloekverbod 

Een vloekverbod is een verbod op vloeken. Concreter doelt men hiermee op de 

vloekverboden die diverse Nederlandse gemeentes hebben ingevoerd. 

Aanvankelijk werden de vloekverboden door een aantal Noord-Veluwse gemeentes in hun 

APV's opgenomen. Vloeken werd als een overtreding strafbaar gesteld op straffe van een 

boete (meestal de eerste categorie). In deze gemeentes werd vloeken door een grote 

meerderheid van de mensen uiterst krenkend gevonden. De kleine confessionele partijen 

als de SGP, CHU en RPF domineerden de Colleges van B&W en leverden een aantal 

burgemeesters. De inwoners haalden politiek hun gram via hun gekozen 
gemeentebestuur. 

In 1986 is echter een vloekverbod te Ermelo door de Kroon strijdig geacht met de 

vrijheid van meningsuiting. De meeste gemeenten kozen er voor om het verbod te 

schrappen of het vloeken niet meer te bestraffen. 

Anno 2005 willen verschillende gemeentes toch de strijd tegen de taalverruwing 

heropenen. De gemeentes Reimerswaal, Rijssen-Holten en Staphorst, alle met een sterke 

aanwezigheid van SGP of ChristenUnie in de colleges van B&W, hebben inmiddels weer 

een vloekverbod ingevoerd. Daar dit op grond van het Koninklijk Besluit van 1986 niet 

stand zal houden omdat strafbaar stellen juridisch niet mogelijk is, is het heringevoerde 
vloekverbod echter van symbolische waarde. 

40.Geef na lezing van het bovenstaande je mening over het opnemen van een 
vloekverbod in het APV (algemene plaatselijke verordening) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Kwetsende woorden kunnen als dolksteken aankomen (verwonden) 
 

 
Woorden kunnen heel wat uitrichten! 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Magie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Testament
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Testament
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deuteronomium
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vloeken
http://nl.wikipedia.org/wiki/APV
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overtreding_%28strafrecht%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafbaar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boete
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatkundig_Gereformeerde_Partij
http://nl.wikipedia.org/wiki/CHU
http://nl.wikipedia.org/wiki/RPF
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermelo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reimerswaal_%28gemeente%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijssen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Holten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staphorst
http://nl.wikipedia.org/wiki/ChristenUnie
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dacor.nl/images/product/acc/messen.gif&imgrefurl=http://www.dacor.nl/categorie.asp%3Fcat%3D27&h=200&w=250&sz=14&tbnid=6P6qS3uI-Q0J:&tbnh=84&tbnw=105&start=5&prev=/images%3Fq%3Dmessen%26hl%3Dnl%26
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 kwetsen 

 beledigen 

 verwonden 

 vernederen 
 
 
6.4.  Zouteloos spreken 
 
 Lees in tweetallen Kol.4:5-6 en beantwoord de vragen: 
 
Vraag 41.  Wie bedoelt Paulus met  ‘die buiten zijn’ ? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
Vraag 42.   Paulus zegt dat onze woorden met zout  besprengd moeten zijn. Welke 
werking heeft zout? Waarom gebruikt Paulus dit beeld? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Het is belangrijk om je dagelijks te oefenen in zuiver en zinvol taalgebruik, waarin 
God en de naaste geëerd en gerespecteerd worden. 
 

 

 onderzoek 2004 

 
 

Genieten van Gods Woord en genieten van wat God verboden heeft,  kan onmogelijk samengaan. 

 

God wil Zijn Woord via de christelijke opvoeding, kerk, school en catechese in je hart zaaien. 
Maar de duivel zaait ook! Waar stel je je voor open? 
 

 
 



 

Taalgebruik en taalontwikkeling. Lesbrief voor VMBO-tl/Havo/Vwo -3/4 37 

Bond tegen het vloeken 

 

De Bond tegen het vloeken is een Nederlandse christelijke organisatie die zich inzet 

tegen verkeerd taalgebruik. Met name, zoals de naam reeds aangeeft, tegen vloeken, 

maar ook tegen schuttingtaal en verwensingen wordt geageerd. 

Publiciteit 

De Bond zoekt onder meer de publiciteit door middel van posters op stations en 

bushaltes. Het onderdeel van het logo van de bond is een papegaai, met daaronder de 
tekst "Vloeken is aangeleerd, word geen naprater". 

Vloekmonitor 

De Bond publiceert een jaarlijkse Vloekmonitor, waarin gerapporteerd wordt bij welke 

Nederlandse omroep (zowel publiek als commercieel) er het meest gevloekt wordt. De 

bond geeft hiertoe jaarlijks  TNS NIPO de opdracht om drie keer een week lang de 

Nederlandse televisiezenders langs te gaan om te turven hoe het staat met het 

taalgebruik. De Vloekmonitor van 2004 berichtte dat er in dat jaar gemiddeld 1,3 grove 

woorden per uur op televisie te horen waren. 15% van alle grove woorden bevond zich in 

kinderprogramma's. In 2005 is het gemiddeld aantal grove woorden per uur gestegen 

naar 1,5. In tegenstelling tot de twee jaren daarvoor werden de meeste grove uitingen 

dat jaar gedaan bij de publieke omroep, waarvan BNN aan top staat met 6,6 vloeken en 
verwensingen per uur. 

43. Jaarlijks controleert de Bond het taalgebruik van de Nederlandse omroep. Wat 
vind je van zo’n onderzoek? Denk je dat het helpt? Verklaar je antwoord. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
44. Hoe vind je het dat er een Bond tegen het vloeken is? Onderbouw je mening met 
argumenten. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________   
 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vloek_%28godslastering%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schuttingtaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scheldwoord
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorwegstation
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bushalte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Papegaai
http://nl.wikipedia.org/wiki/Publieke_Omroep
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Commerci%C3%ABle_omroep&action=edit
http://nl.wikipedia.org/wiki/TNS_NIPO
http://nl.wikipedia.org/wiki/BNN
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Bijlage(n):  extra vragen en opdrachten 
Enkele voorbeelden van ‘Kwetsen’ 
 

Wat is kwetsen? 

Kwetsen is iemand pijn doen. Je hebt twee soorten kwetsen. Je kan iemand Mentaal en Lichamelijk 
kwetsen. Mentaal is geestelijk, dus niet slaan of schoppen, bijvoorbeeld: Jij bent echt dik. Je ziet er 

lelijk uit, je kan niet voetballen. 
Maar het kan ook zijn dat iemand een persoon kwetst door mensen te slaan of te schoppen, dat noem 
je lichamelijk kwetsen. 

 

7.1. Voorbeeld 1. 

 

 
 
 

Cartoonist: we hebben niemand willen kwetsen 

Van onze buitenlandredactie 

AMSTERDAM - Volgens een van de Deense tekenaars van de cartoons van de profeet Mohammed is de 

situatie rond de spotprenten ‘ totaal uit de hand gelopen’. Ook vindt hij dat zijn ‘kleine land’ niks meer kan 

doen tegen ‘de waanzin’ die om de twaalf tekeningen is ontstaan.  

De Deense tekenaar, die uit veiligheidsoverwegingen anoniem wenst te blijven, zegt dit vandaag in een interview 
met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. De cartoonist leeft net als de andere tekenaars van de 
omstreden spotprenten al weken met politiebewaking vanwege doodsbedreigingen uit onder meer Saudi-Arabië 
en Pakistan, 

Volgens de tekenaar hebben hij een zijn collega’s niemand willen kwetsen. ‘Maar wij Denen zijn nogal naïef en 
weten weinig van de grote wereld en de islam. Net als de moslims weinig over ons weten.’ Ook beklaagt hij zich 
over imams die in het Midden Oosten valse prenten hebben getoond.  

http://www.volkskrant.nl/
http://www.volkskrant.nl/
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"Nu moet dialoog over cartoons op gang komen" 

vr 03/03/06 - Veertig moslimverenigingen in ons land staan achter de Deense 
moslims die rechtszaken hebben aangespannen over de spotprenten van 
Mohammed in een Deense krant. Ze schreven daarover een brief aan de Raad 
van Europa.  

De moslims hier vinden dat er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting. Nu de 

controverse wat geluwd is, moet er een dialoog op gang komen, zegt Farid El Machaoud, 

voorzitter van de Unie der Moskeeën in West-Vlaanderen. 

"Ten eerste gaan we een Europees congres organiseren hier in Brussel, in samenwerking 

met alle Europese moslimorganisaties. Bovendien gaan we de Deense moslims in alle 
gerechtelijke stappen ondersteunen, wij zijn solidair met hen." 

 

 

7.2. Voorbeeld 2. 

 

    "Respect voor godsdiensten en symbolen" 

ma 20/02/06 - Paus Benedictus XVI heeft opgeroepen om respect te betonen voor de 
verschillende godsdiensten en hun religieuze symbolen. Daarmee heeft hij zich in 
negatieve termen uitgelaten over de Deense Mohammed-cartoons. 

"De Kerk blijft ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om godsdiensten en hun symbolen te 
eerbiedigen. Gelovigen mogen niet het voorwerp uitmaken van provocaties die hen kwetsen in hun 

religieuze gevoelens", zei Benedictus XVI. 

 
(foto AP)  

Tegelijk waarschuwde de paus voor de gewelddadige reacties, die in strijd zijn met de heilige 
religieuze principes. Hij betreurt dat er bewust misbruik wordt gemaakt van de opschudding over 

de cartoons om mensen aan te zetten tot geweld. Het is de eerste keer dat de paus persoonlijk 
commentaar levert op de publicatie van de omstreden spotprenten van de profeet Mohammed in 
westerse kranten. 

7.3. Voorbeeld 3. 

 

Mag je God lasteren of de goddienst beledigen? 
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di 14/02/06 - In de meeste Europese landen bestaan er wetten of wettelijke 
bepalingen die het beledigen van godsdienst strafbaar stellen. Die wetten worden 
echter zelden of nooit toegepast. Zo ook in Denemarken, het land waar de 
huidige rel over de cartoons over Mohammed begonnen is. 

Blasfemie of godslastering is een strikt religieuze term en wordt daarom in slechts weinig 

Europese landen in de wetteksten gebruikt. Blasfemie is in feite een zonde, en daarom 

voor niet-gelovigen niet verboden. 

 
(foto AP)  

De meeste Europese landen hebben daarentegen in hun juridische arsenaal wel 

bepalingen over grove beledigingen van de godsdienst of over het aanzetten tot 

religieuze haat. Maar in de meeste landen worden die bepalingen nauwelijks gebruikt. 

Een uitzondering is Griekenland, waar de orthodoxe kerk en de staat niet gescheiden 
zijn. Daar is "blasfemie in de pers" wel strafbaar. 

Dat is ook het geval in Finland, waar "openbare godslastering of het belasteren of 

ontheiligen van wat als heilig beschouwd wordt door de kerk of door een religieuze 
gemeenschap" de dader op maximaal zes maanden cel kan komen te staan. 

Niet uitgevoerd 

Ook in Nederland is blasfemie strafbaar, maar daar moet "de godslasterlijke daad 

voorbedacht zijn en uitgevoerd zijn op een verzwarende manier". 

 
(foto AP)  

Sinds de wet in de jaren 30 ingevoerd werd, zijn er maar drie veroordelingen geweest 

wegens blasfemie. Oostenrijk heeft eveneens een wet die vervolging wegens blasfemie 

toelaat; maar ook die wordt niet of nauwelijks toegepast. Zo is er het voorbeeld van de 

Oostenrijkse tekenaar Gerhard Haderer, die in zijn stripverhaal "Het leven van Jezus" 

Jezus voorstelt als een surfer die hasj rookt. In Griekenland is Haderer daarvoor 

veroordeeld wegens blasfemie, maar in eigen land niet, om de eenvoudige reden dat er 

niemand een klacht had ingediend. De veroordeling in Griekenland is in beroep overigens 
tenietgedaan. 

Denemarken 

In de overige Europese landen is blasfemie niet strafbaar maar wel belediging van de 

godsdienst of het aanzetten tot religieuze haat. Het eerste is bijvoorbeeld het geval in 
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Denemarken, waar een artikel van het strafrecht zegt dat strafbaar is "diegene die 

openlijk een in het land erkende godsdienst beledigt of bespot". 

 
(foto AP)  

Maar in het geval van cartoons over Mohammed is die bepaling in botsing gekomen met 

het recht op vrije meningsuiting en heeft ze het onderspit gedolven. 

Een procureur heeft immers een klacht van elf islamorganisaties tegen de cartoons 

onontvankelijk verklaard. Ook in Noorwegen, waar de cartoons eveneens gepubliceerd 

werden en dat nu ook het doelwit is van radicale moslims, is er een wet die "aanslagen 

op religieuze overtuigingen" bestraft met maximaal zes maaden cel. Die bepaling uit de 
jaren 30 blijft echter ongebruikt. 

Drie jaar 

In Duitsland staat er een straf van maximaal drie jaar op het beledigen van een 

"religieuze gemeenschap of van een vereniging die haar eigen wereldbeeld naar voren 

brengt". De bepaling wordt echter niet toegepast. 

In Portugal volstaat dat niet, daar moet ook de orde verstoord worden. Strafbaar is wie 

"openlijk een ander beledigt op basis van zijn religieuze overtuiging op een manier die de 
openbare orde verstoort". 

In Spanje is het een misdrijf om "religieuze gevoeligheden te kwetsen", en men kan er 
een boete voor krijgen. 

In Italië is het "beledigen van een religie" eveneens een misdrijf, net zoals het 

"aansporen tot haat tussen religies". 

Ook Groot-Brittannië heeft recent een bepaling aangenomen waarin het aanzetten tot 

religieuze haat strafbaar is. Die slaat echter enkel op bedreigende woorden met de 

duidelijke bedoeling om haat op te wekken en niet op het kritiek geven op of het 
belachelijk maken van een religie of religieuze overtuiging. 

Wel toegepast 

In Polen is het strafbaar om "de religieuze gevoeligheden van iemand te beledigen door 

openlijk een religieus object of een cultusplaats te smaden". 

En die bepaling wordt wel degelijk toegepast: tegen de artieste Dorota Nieznalska loopt 

een proces omdat ze een foto heeft geëxposeerd van mannelijke geslachtsdelen op een 

crucifix. 

En ook in Rusland wordt de bepaling die "aanzetten tot nationale, raciale of religieuze 

haat" verbiedt, wel degelijk toegepast. In 2005 kreeg de directeur van het Sakharov-
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museum, Ioeri Samodoerov een boete van 2.800 euro voor het organiseren van een 

antiklerikale tentoonstelling. 

België  

In België zijn er geen bepalingen die blasfemie bestraffen. De persvrijheid is een 

belangrijk gegeven en voorafgaande censuur is verboden. 

Wel wordt de persvrijheid ingeperkt door de wetgeving op laster en eerroof, de 

wetgeving op het racisme en het verspreiden van haat in de samenleving en de wet op 
het ontkennen van de holocaust. 

Vandaar ook dat premier Guy Verhofstadt in de Kamer gezegd heeft dat wie zich beledigd 

voelt door de cartoons naar de rechtbank moet stappen. Alleen de rechtbank kan de vrije 

meningsuiting inperken en beslissen of er sprake is van laster, eerroof of ontoelaatbare 
beledigingen. 

Bron:      

Vragen en opdrachten 

45.De Deense tekenaar, die uit veiligheidsoverwegingen anoniem wenst te blijven, zegt dit vandaag in een 

interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. De cartoonist leeft net als de andere tekenaars van 
de omstreden spotprenten al weken met politiebewaking vanwege doodsbedreigingen uit onder meer Saudi-
Arabië en Pakistan. Volgens de tekenaar hebben hij een zijn collega’s niemand willen kwetsen. ‘Maar wij Denen 
zijn nogal naïef en weten weinig van de grote wereld en de islam. Net als de moslims weinig over ons weten.’ 
Wat vind je van de reactie van de Deense tekenaar? Verklaar je antwoord. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

46. "De Kerk blijft ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om godsdiensten en hun symbolen te 

eerbiedigen. Gelovigen mogen niet het voorwerp uitmaken van provocaties die hen kwetsen in hun 
religieuze gevoelens", zei Benedictus XVI. 

Wat vind je van de reactie van paus Benedictus XVI?  In welke verhouding staat 

zijn reactie ten opzichten van de vrijheid van meningsuiting? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/versie2/algemeen/nnII_startpagina/index.shtml
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47. Blasfemie of godslastering is een strikt religieuze term en wordt daarom in slechts 

weinig Europese landen in de wetteksten gebruikt. Blasfemie is in feite een zonde, en 
daarom voor niet-gelovigen niet verboden. 

Wat vind je van bovenstaand citaat? Verklaar waarom je het hiermee wel of niet 

eens bent. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

48. Ook in Nederland is blasfemie strafbaar, maar daar moet "de godslasterlijke daad 

voorbedacht zijn en uitgevoerd zijn op een verzwarende manier". 

Wat wordt bedoeld met: de godslasterlijke daad moet ‘voorbedacht zijn’ en 

uitgevoerd zijn op een ‘verzwarende manier’?   

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

49. In Spanje is het een misdrijf om "religieuze gevoeligheden te kwetsen", en men kan 

er een boete voor krijgen. 

In Italië is het "beledigen van een religie" eveneens een misdrijf, net zoals het 
"aansporen tot haat tussen religies". 

Wat vind je ervan dat Spanje en Italië religieus kwetsen als een misdrijf 

typeren. Verklaar je antwoord. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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R..E..S..P..E..C..T 

 

8. Terminologie per hoofdstuk 

Hoofdstuk 1. 

con·for·mis·me   

1 neiging om zich te schikken naar de heersende opvatting 

pri·maat1   

1 hoofd van de kerk of van een kerkprovincie  
2 zoogdier behorend tot de Primata, waartoe de apen, halfapen en de mensen gerekend worden 

vi·se·ren  

1 met een schietwapen mikken  
2 [Belg.] bekritiseren, op de korrel nemen 

 

trans·for·ma·tie   

1 gedaanteverwisseling => omzetting  
 

si·mu·la·tie  

1 het simuleren  
2 nabootsing van een systeem of model  
3 [jur.] het verrichten van schijnhandelingen 

mo·raal  
1 de heersende zeden en gebruiken => moraliteit, moreel, zedelijkheid  
2 iemands voorstelling van goed en slecht => ethiek  
3 moreel  
4 zedenles, lering => moralisatie 

jar·gon  

1 taalgebruik binnen een bepaalde groep, vaak moeilijk te volgen voor een buitenstaander => 
argot, groepstaal, kringtaal, slang 

 

Hoofdstuk 2. 
im·pli·ciet  

1 stilzwijgend erin begrepen <=> expliciet 
 

fixe·ren  

1 onbeweeglijk bevestigen, vastmaken  
2 vaststellen  
3 (fotonegatieven, fotoafdrukken, tekeningen) onuitwisbaar maken  
4 (iem.) voortdurend brutaalweg aankijken => aanstaren 

 

con·text   
1 zinsverband  
2 verband waarin iets zich voordoet  
3 [jur.] bewoordingen 

 

so·ci·a·lis·me   

1 wijze van samenleving gericht op afschaffing van privé-kapitaalbezit, socialisatie van de 
productiemiddelen en gemeenschappelijke voorziening in de behoeften van haar leden 
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re·pres·sie  

1 onderdrukking, beteugeling  
2 [jur.] bestraffing  
3 [psych.] verdringing naar het onderbewuste  
4 [Belg.] bestraffings- en onderdrukkingsmaatregelen tegen collaborateurs na de Tweede 
Wereldoorlog 

 

cle·men·tie  

1 mildheid => genade 

 

Hoofdstuk 3. 

con·tra·dic·tie  

1 tegenstrijdigheid 
 

ex·pli·ciet  
1 uitdrukkelijk => nadrukkelijk; <=> impliciet 

Hoofdstuk 4. 

ab·surd  

1 strijdig met de rede, de logica => dat is te dol, ongerijmd, schizofreen 

Hoofdstuk 5. 

po·la·ri·sa·tie  

1 [nat.] het polariseren  
2 [pol.] proces van verscherping van tegenstellingen 

 

ten·dens  

1 strekking of bedoeling om voor een bepaalde zaak propaganda te maken of ertegen te ageren  
2 richting waarin iets zich ontwikkelt => tendentie, trend 

 

ci·viel   
1 burgerlijk 

 

pro·le·ta·ri·aat  
1 klasse van bezitloze arbeiders 

Hoofdstuk 6. 

au·tis·me  

1 [psych.] ontwikkelingsstoornis in de hersenen, zich bij personen uitend in een moeilijk contact 
maken met de omgeving 

 

plu·ra·lis·me  

1 [fil.] zijnsleer die de werkelijkheid als een veelheid van individuele zelfstandigheden opvat  
2 systeem dat het naast elkaar bestaan van verschillende principes en overtuigingen erkent 

 

ob·sceen  

1 onzedelijk 
 

vul·gair   

1 ordinair, grof, plat 
 

eu·fe·mis·me  
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1 verzachtende omschrijving van iets onaangenaams of aanstotelijks <=> dysfemisme 

 

en·ti·teit   
1 iets dat wezenlijk bestaat 

 

pa·tri·ar·chaal  
1 waarbij de vaderfiguur overheerst => aartsvaderlijk  
2 betr. hebbend op een patriarch 

 

 
 

 

1 0 . B i j l a g e  - S t e l l i n g e n -  

 

o 1.Een vloek stoort  
o 2.Protesteren tegen vloeken is van een mug een olifant 

maken  
o 3.Er is geen bezwaar tegen vloeken in gezelschap van 

ongelovigen  
o 4.Woorden doen een ander geen pijn.  
o 5.Vloeken is een gebrek aan respect voor anderen  
o 6.In popmuziek zou het woord 'kanker' niet als krachtterm 

of stopwoord gebruikt moeten worden.  
o 7.Hoe minder er gevloekt en gescholden wordt, hoe 

aangenamer de wereld wordt voor onze medemensen.  
o 8.Het is goed dat er posters van de Bond tegen het 

vloeken op de stations hangen  
o 9.Aan vloeken en schelden moet je niet te zwaar tillen. 

Het zijn maar woorden.  
o 10.Verbaal geweld leidt tot fysiek geweld  
o 11.Vloeken is een teken van onmacht  
o 12.De Bond tegen het vloeken moet zich richten op de 

bestrijding van alle vormen van grove taal  
o 13.Als er gevloekt wordt, moet je er altijd wat van zeggen.  
o 14.Vloeken is kwetsend.  

o 15.Vloeken zijn erger dan scheldwoorden  
o 16.Zich beroepen op de wil van God voor het doen van 

verkeerde dingen is een vorm van vloeken.  
o 17.Vloeken is een gebrek aan woorden  
o 18.Er is geen enkele reden om te vloeken  
o 19.Vloeken is een slechte gewoonte die best af te leren is  
o 20.In de media wordt erg veel gevloekt  

http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=29
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=28
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=28
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=27
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=27
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=26
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=25
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=24
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=24
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=23
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=23
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=22
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=22
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=21
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=21
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=20
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=19
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=18
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=18
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=17
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=16
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=15
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=14
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=14
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=13
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=12
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=11
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=10
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o 21.Wie rekening houdt met zijn medemensen, vloekt niet.  

o 22.Mensen zouden elkaar vaker moeten aanspreken op  
hun taalgebruik.  

o 23.Vloeken lucht niet echt op  
o 24.De posters van de Bond slaan niet de juiste toon aan.  
o 25.Ook ongelovigen zouden niet moeten vloeken.  
o 26.Vloeken is altijd nog beter dan slaan. 

 

 

 

http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=9
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=8
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=8
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=7
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=6
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=5
http://www.bondtegenvloeken.nl/discussie_archief.php?pollID=4

