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In de dorpen die versmolten zijn tot de gemeente Molenlanden mag niet meer gevloekt 
worden. Ik las over deze Gereformeerde oekaze en dacht: WTF! Nou vind ik dat een vloek die

uit je tenen komt moet kunnen.5

Het is niet meer dan een menselijke verbale krachtterm. De hele wereld vloekt. Vloeken heeft wel 
degelijk een mentale functie: die van ontlader, zoals een bliksemafleider dat doet bij onweer. Je 
moet even je emotie kwijt kunnen. Of willen de ouderlingen dat hun dorpelingen hun emoties maar 
op moeten kroppen?

Vloeken gaat over taalgebruik. ‘Potverdorie’ klinkt bijna als de vloek in de kerk maar is het 
taalkundig niet. De P gebruiken is niet verboden, maar de P door een G vervangen is daar strafbaar. 
Voorbeeld: vroeger was het uitroepen van (president) ‘Johnson moordenaar’ strafbaar, want 
belediging van een bevriend staatshoofd. Maar tegen het scanderen van ‘Johnson molenaar’ was 
juridisch niets in te brengen. Dat bedoel ik. 

En is bijvoorbeeld het Engelse ‘shit’ wel of niet vloeken? Zeg nou zelf: de Nederlandse vertaling 
lijkt nergens op: ‘poep, ik heb de trein gemist’. Nou wordt ook vaak een drieletterig woord gebruikt 
voor het mannelijk of vrouwelijk geslachtsdeel. Dat is daar verboden. Maar zeggen: ‘dat is zwaar 
voorbips’ moet juridisch kunnen. 

Of iemand uitmaken voor ‘je bent een ontzettend grote urinebuis’. Ik denk dat de aangesprokene 
eerder in lachen uitbarst dan zich beledigd zal voelen. Ik wil de bewoners dan ook uitnodigen om 
door de mazen van deze vloek verordening te sluipen en te zoeken naar creatieve taalvondsten. Al is
het alleen maar om dit verbod te koeioneren. 

Kijk, als er dan op z’n Molenlands wordt gevloekt valt er daar nog best wat te lachen. Want zeg 
zelf, het is er daar niet vrolijker op geworden na de annexatiedrift: terrassen later open, kroegen 
eerder dicht. Voor de rest ben ik natuurlijk reuze benieuwd naar de handhaving op dat vloekverbod. 
Komt er een vloekkliklijn? Worden er boetes uitgedeeld? Of laat men de straf in het hiernamaals 
over aan een hogere instantie? Denk het laatste. Pff!
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