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ACHTERGROND

De afgelopen tijd haalt de zogenaamde bijbelgordel in Nederland vaak het
nieuws. De bijbelgordel (of bijbelbelt) loopt van Zeeland over de Veluwe
naar Zwolle. In dit gebied wonen nog veel vrij orthodoxe christenen, die
vertegenwoordigd worden door twee politieke partijen: SGP en
ChristenUnie (samen 5 % van de stemmen bij de laatste verkiezing). Vooral
de SGP is orthodox christelijk. De normen en waarden van deze
minderheid botsen vaak met de maatschappelijk aanvaarde normen en
waarden. (Voor meer achtergrondinformatie over deze groep klikt u hier.)
Blijkbaar is dit conflict buitengewoon interessant voor journalisten. De
conflicten worden telkens heel breed uitgemeten in de media. We gaan in
op twee recente voorbeelden. (Het laatste voorbeeld is vooral voor B2niveau.)
Nieuwjaarsduik
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Spreken
Op deze kaart zie je de bijbelgordel
of bijbelbelt. De naam is de vertaling
van de Amerikaanse biblebelt. Het
gebied tussen de Randstad en het
katholieke zuiden heeft de naam
gekregen, omdat driekwart van de
orthodoxe protestanten er wonen.
Nederland telt ongeveer 300.000
orthodoxe christenen.
Een aantal dingen zijn er anders dan
in de rest van Nederland. Wat is er
anders, denk je?
Nieuwjaarsduik
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Openingstijden van winkels
Kleding (van vrouwen)
Voetbalcompetitie
Vaccinatie (inenting)
Coronaregels
Vervoermiddelen
…
Tentoonstellingsposter Bij ons in de Bijbelbelt
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Spreken – wat vertellen de plaatjes?

Rood = supermarkt zondag dicht

Rood = zaterdagvoetbal

Nieuwjaarsduik
Rood = verspreiding mazelen (2014)
Kleding door de week en op zondag
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Luisteren & spreken

We gaan kijken naar een stukje uit het Nederlands
jeugdjournaal (0 – 46) over mensen die in twee
plaatsen in de bijbelbelt (Urk en Krimpen a/d IJssel)
naar de kerk gaan op zondag. Let op: godsdienst,
religie, geloof betekenen hetzelfde.
Houden de mensen zich aan de regels? Wat vertelt de
video over de omgang met coronaregels?

Urk
Krimpen aan
de IJssel
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Luisteren & spreken

We gaan kijken naar het volgende stukje uit het journaal
(46 – 137).

Is het verboden om met veel mensen in een kerk zonder
mondkapje te zingen? Waarom niet? Waarom wel?

Staphorst is de bekendste plaats in de
bijbelbelt.
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Lezen & spreken

Lees de tekst. Doen de mensen in de video iets wat
volgens de wet niet mag? Wat betekent de vrijheid
van godsdienst voor de coronaregels?
Er is geen wet over hoeveel mensen er in een kerk of
moskee mogen zijn. Dat heeft te maken met
de grondwet. Dat is de belangrijkste wet van Nederland.
In de grondwet staat vrijheid van godsdienst. Je mag
dus altijd naar een moskee, kerk of synagoge. Daardoor
mogen ondanks corona veel mensen samenkomen. De
regering kan alleen mensen aanraden: kom met niet
meer dan 30 mensen samen.
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Luisteren & spreken

In het laatste stukje uit het journaal (137-) gaat het om de
reactie van de mensen op de vele journalisten. Hoe reageren
ze? Meer dan één antwoord is goed.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

onverschillig
boos
agressief
arrogant
blij
beledigd
…

Wat vindt de burgemeester van de reactie? En jij? Begrijp je de
Nieuwjaarsduik
reactie van de mensen?
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Spreken - Een onoplosbaar probleem?

Behalve de vrijheid van godsdienst kent Nederland vrijheid van
onderwijs (artikel 23, grondwet). In de praktijk betekent dat o.a. dat elke
school een profiel mag kiezen en de leraren die bij dat profiel passen:
antroposofisch, islamitisch, dalton, hindoeïstisch, jenaplan, joods,
katholiek, montessori, protestant, etc.
Is er nog geen school met jouw profiel, dan mag je je eigen school
oprichten!
Sommige scholen in de
bijbelbelt vinden dat hun
profiel en homoseksualiteit niet
samengaan. Daarom vragen ze
in een verklaring van ouders en
leraren dat ze dit standpunt
delen. Dit leidde en leidt tot
veel discussie in de media (het
betreft overigens maar een
paar scholen). Googel maar
eens ‘identiteitsverklaring’.
Wat vind jij? Zou je artikel 23
willen afschaffen?
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