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Vraag de gemiddelde Nederlander wat vloeken is en hij veegt alle

vormen van verbaal geweld bij elkaar en noemt dat vloeken. Dat bleek

uit een onderzoek van het Nipo uit het jaar 2000. Van de Nederlanders

definieert 32% vloeken als ‘godslasterlijk spreken’, de rest rekent ook

het uiten van verwensingen, krachttermen en schuttingwoorden tot

het vloeken. De Bond tegen het vloeken hanteert de ‘smalle’ definitie;

voor de Bond is vloeken het godslasterlijk spreken, het misbruiken

van Gods naam. Daarnaast neemt de Bond expliciet stelling tegen

andere vormen van verbaal geweld. 

Tien geboden

De tien geboden, de tien woorden, nemen in het leven van een christen

een belangrijke plaats in. De gelovige ontleent daaraan zijn normen,

zij zijn richtinggevend voor zijn leven. Niet stelen, bijvoorbeeld, niet

doodslaan, trouw zijn aan wie je trouw belooft, de waarheid spreken.

Het derde van die geboden luidt: ‘Gij zult de naam van de Here, uw

God niet ijdel gebruiken’. Het woord ijdel heeft daarin de betekenis

van leeg, zinloos, zomaar. Wie om zijn frustratie of woede te uiten

vloekt, noemt daarbij de naam van God, zonder dat hij God bedoelt.

Wij zien dat bijvoorbeeld bij de gvd-vloek (God, verdoem mij) of bij

het als stopwoorden gebruiken van de woorden God of Jezus. Dat is

ijdel gebruik, misbruik van Gods naam. Iemand die vloekt zal vaak

niet de bedoeling hebben om daarbij de naam van God te gebruiken,

maar dat benadrukt alleen maar des te meer dat het hier gaat om een

leeg (ijdel) gebruik van de naam van God.

Voor de gelovige is het duidelijk waarom hij niet moet vloeken. De

naam van God, die voor hem een rijke en liefdevolle inhoud heeft, wil

hij niet inhoudsloos gebruiken. Hoewel veel gelovigen vinden dat de

tien geboden een algemene geldigheid hebben, zal voor een niet-
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gelovige het derde gebod mogelijk geen argument zijn om het vloeken

na te laten. 

Rekening houden met anderen

Een gelovige zal niet alleen zijn best doen zelf niet te vloeken, het is

voor hem ook pijnlijk een ander te horen vloeken. Geloof is meer dan

een opvatting over hoe je zou moeten leven, geloof raakt aan de kern

van iemands bestaan. Daarom is de Persoon God voor de gelovige een

intiem Nabije, die centraal staat in zijn leven. Miskenning van die

Persoon, miskenning van de naam waarin God zich voor de gelovige

laat kennen, raakt de gelovige. Het horen van een vloek is voor hem

als een kras op zijn ziel. Het is een gevoeligheid die voor niet-gelovigen

niet altijd navoelbaar, maar daarom niet minder werkelijk is. 

Iemand die vloekt, zou met die gevoeligheid best rekening mogen

houden. Wie een vegetariër aan zijn tafel nodigt, zal zelf waarschijnlijk

geen karbonade op zijn bord nemen en wie met een astmapatiënt in

één auto reist, steekt onderweg immers geen sigaar op. 

Ik wil graag geloven dat iemand die vloekt niet de bedoeling heeft om

iemand anders te kwetsen, maar in communicatie telt nu eenmaal

niet de bedoeling, maar het resultaat. Het is als met de jongetjes die

bij het voetballen hun bal door een ruit trappen. Het was niet hun

bedoeling, maar de ruit is wel stuk en zij zijn wel verantwoordelijk. 

Ergerlijk, onbeschaafd en intimiderend

Het zijn niet alleen de christenen die zich storen aan vloeken. Uit het

al eerder genoemde onderzoek van het Nipo blijkt dat 72% van de

Nederlanders zich ergert aan vloeken. Een meerderheid van het Neder-

landse volk vindt blijkbaar dat mensen niet moeten vloeken. Kinderen

krijgen dat ook al in hun jeugd mee met de opvoeding. Van alle ouders

zegt zelfs 98% bij de opvoeding te letten op het taalgebruik en het vloeken

te ontmoedigen. Er is dus ook een sociaal argument om vloeken na te

laten: rekening houden met de ergernissen van je medemens.

Waarom keuren mensen die niet principieel tegen vloeken zijn, het

vloeken toch af? Velen zien vloeken als onbeschaafd. Wie zijn woede uit

door te vloeken, heeft vaak alleen de bedoeling om zijn gemoed te

luchten. Het is een oerkreet, die direct uiting moet geven aan emoties.
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Er komt op dat moment geen zelfregulering, geen zelfbeheersing en

geen reflectie aan te pas. Je zou het een primitieve reactie kunnen

noemen, die staat tegenover bijvoorbeeld het helder verwoorden van

wat je boos maakt. 

Wij associëren beschaving met beheersing. Wij beteugelen en kanali-

seren onze driften: we houden ons aan de tafelmanieren en geven niet

ongeremd toe aan onze eetlust, en we geven midden in een winkelstraat

geen gehoor aan seksuele driften. Beteugeling van bijvoorbeeld woede

is in onze cultuur beschaafder dan ongeremd vloeken. 

Nu wordt er natuurlijk ook gevloekt zonder dat er een sterke emotie

aan ten grondslag ligt. Sommige mensen vlechten achteloos vloeken

door hun conversatie, meer uit gewoonte dan om woede of frustratie

te uiten. Het is te vergelijken met mensen die eten zonder mes en

vork, kauwen met open mond, smakken en boeren. Niet omdat de

eetlust hun te sterk is, maar omdat ze om een of andere reden geen

boodschap hebben aan de etiquette, de regels waaraan we ons stil-

zwijgend conformeren om een aangename omgang tussen mensen

mogelijk te maken. Wie zich nadrukkelijk niet aan die regels houdt,

geeft aan geen belang te hechten aan die aangename omgang met de

medemens, geen rekening met die medemens te willen houden.

Dat dat ergernis oproept, is niet zo verwonderlijk. Mensen willen

namelijk dat er wél rekening met ze wordt gehouden en dat ze met

respect behandeld (en dus ook toegesproken) worden.

Vloeken komt vaak voort uit heftige gemoedsbewegingen, die we als

negatief bestempelen: woede, teleurstelling. Het ongeremde van vloe-

ken, maakt een vloeker voor de aanwezigen ook enigszins onbereken-

baar, waardoor hij iemand wordt om rekening mee te houden.

Vloeken kan daardoor een agressief en intimiderend karakter krijgen.

Nog duidelijker wordt dat bij scheldwoorden en verwensingen, die

vrijwel altijd direct op iemand gericht zijn. Iemand die ooit mikpunt

was van verbaal geweld, weet uit ondervinding hoe pijnlijk het is om

uitgevloekt of uitgescholden te worden. Wie op die manier bejegend

wordt, ervaart vrijwel altijd het gebrek aan respect waarmee men hem

op zo’n moment tegemoet treedt. 

Wie Gods naam niet wil misbruiken, christenen niet wil kwetsen in hun

geloof, geen ergernis bij medemensen wil oproepen door zich niet te

houden aan de regels van de taaletiquette en zijn medemensen met

respect tegemoet wil treden, zal het vloeken en schelden moeten nalaten.




