
Stellingen 

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  
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. 
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