Ruzie in Forum voor
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✓ Luisteren
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✓ Politiek
✓ Populisme
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ACHTERGROND

In november 2020 ontstond er in de politieke partij Forum voor
Democratie een ruzie. Die ruzie had veel weg van een soap en
kreeg dus ook veel aandacht in de media. Ook het jeugdjournaal
besteedde er aandacht aan.
De hoofdrolspelers waren:
•

de oprichter van de partij en politiek leider Thierry Baudet;
hij ziet zijn naam graag uitgesproken als tjɛri: bo:dɛ.

• Tegenover Baudet stonden enkele minder prominente
mensen uit de top van de partij, onder wie – en dat maakte
het zo interessant - de ex van Baudet - Eva Vlaardingebroek.
Nieuwjaarsduik
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VOORAF

Je kunt pas goed Nederlands als je lekker ruzie kunt
maken in die taal (Amir, 17)

Als je nog niet lekker ruzie kunt maken in het
Nederlands, waar ligt
dat dan aan?
Nieuwjaarsduik
❑ Ik ken de (scheld-)woorden niet.
❑ Ik moet te lang nadenken.
❑ Ik maak nooit ruzie.
❑ Ik ….
De (scheld-)woorden leer je op vakantie, dus die doen
we niet op school.
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SPREKEN

We gaan in deze les een beroemde ruzie in
Nederland bespreken! Dit zijn twee van de
hoofdpersonen. Kennen jullie ze? Een van hen?

Nieuwjaarsduik

3.1

ACTIVEREN VOORKENNIS

Wat denk je? Waar hebben die twee ruzie over?
❑opvoeding/school/kinderen
❑ relatie/jaloezie
❑ politiek
❑ geld
❑ voetbalclub
❑ boodschappen/koken
❑ …..
We gaan straks kijken naar een stukje uit het
Nederlands jeugdjournaal. Eerst gaan we kijken of we
enkele belangrijke woorden weten. Je maakt met je
partner twee opdrachten.
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SPREKEN (DUO)

Zet de woorden in de goede volgorde.

de ruzie – het conflict – de onenigheid – de vechtpartij – de
beschuldiging
Begin

Eind
de
vechtpartij

Zet telkens 3 woorden met dezelfde betekenis in een
rubriek.
Nieuwjaarsduik

kwaad – laag – gemeen – boos – populair – naar – geliefd –
woedend - gewaardeerd
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Oplossingen

de ruzie – het conflict – de onenigheid – de vechtpartij – de
beschuldiging
Begin
de
onenigheid

Eind
de
beschuldiging

het
conflict

de
ruzie

de
vechtpartij

kwaad – laag – gemeen – boos – populair – naar – geliefd –
woedend - gewaardeerd

kwaad
boos
woedend

populair
geliefd
gewaardeerd

laag
gemeen
naar
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LUISTEREN

We gaan kijken naar een stukje uit het Nederlandse
jeugdjournaal (https://jeugdjournaal.nl/artikel/2358211-ruzie-bij-forum-voor-democratiewat-is-er-aan-de-hand.html)

Beantwoord nog een keer
de vraag waar de twee ruzie
over hebben.
o opvoeding/kinderen
o relatie/jaloezie
o politiek
o geld
o voetbalclub
o boodschappen/koken
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LEZEN

Inderdaad, het gaat over politiek! Over een ruzie in een politieke
partij die Forum voor Democratie heet (FvD).
Wat denk je? Wat is dat voor een partij? Zet een kruisje in de
passende kolom.
erg links

erg rechts

Kijk nog eens en lees de tekst op de volgende pagina. Wat is
Forum voor Democratie voor een partij? Markeer de alinea
waaruit blijkt wat voor partij het is.
Klopte je inschatting? Ken je een partij in België of Duitsland
die erop lijkt?
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LEZEN
Er is grote ruzie uitgebroken bij de politieke
partij Forum voor Democratie. Die ken je
misschien wel van politicus Thierry Baudet.

Forum voor Democratie bestaat pas sinds
2016. Een jaar later wonnen ze twee zetels
voor de Tweede Kamer en in 2019 werden
ze zelfs de grootste partij van Nederland bij
de verkiezingen voor de provincies.
De partij wil onder andere dat er minder migranten naar Nederland komen en
gelooft niet dat de opwarming van de aarde de schuld is van mensen.
De ruzie in de partij ontstond toen ontdekt werd dat sommige leden in WhatsAppgroepen discriminerende dingen zeiden over joden en homo's. Thierry Baudet
besloot na al het gedoe op te stappen, maar dat duurde niet lang. Sindsdien
hebben zijn voor- en tegenstanders ruzie.
Baudet en zijn tegenstanders zeggen veel onaardige dingen tegen elkaar in de
media. Ook wil Baudet de wachtwoorden van de social media-kanalen van de partij
niet meer delen. Daardoor kan alleen hij berichten plaatsen namens de partij. Het
andere clubje zou de sloten van het partijgebouw hebben vervangen, zodat Baudet
daar niet meer in kan. Journalisten verwachten niet dat beide groepen snel een
oplossing vinden. Grote kans dus, dat de ruzie nog wel even doorgaat.
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https://twitter.com/thierrybaudet/status/1346909532354711553
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https://nl.123rf.com/photo_152724528_groups-of-conflicting-people-quarrelling-sketch-vectorillustration-isolated-.html
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