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Liefde 

Liefde is niet alleen behandeld in de literatuur, kunst, filosofie, sociologie en psychologie, 

maar in vele andere wetenschappelijke disciplines. Liefde is een zeer complex onderwerp en 

ieder van ons koppelt er direct zijn eigen ervaringen aan vast. Liefde omvat vele thema’s 

zoals: seksualiteit, vriendschap, erotiek, familie, relatie, gehechtheid en nog veel meer. Maar 

wat is liefde?  

Steeds meer mensen gaan online op zoek naar de grote liefde. En intussen leren aldus vele 

mensen elkaar kennen in chatrooms, communities of op fora. Heel wat van hen worden 

verliefd via het internet. Maar datzelfde internet verbergt ook gevaren. Je kunt er nooit zeker 

van zijn of de persoon met wie je in contact bent werkelijk ook diegene is voor wie hij of zij 

zich uitgeeft. En velen wisselen ook seksuele zaken uit met totaal vreemde chatpartners.  

Plan van aanpak: Liefde op het internet 

° Waarop moet je letten op het internet?  

° Wat vind je van online dating? 

° Waarom zou je kritisch moeten zijn?  

° Hoe groot is de kans dat je de grote liefde vindt op het internet?  

° Dating, seks en relatie op het net - wat vind je daarvan? 

° Verandert het internet de liefde? 

° Wat is het verschil tussen liefde in de virtuele ruimte en liefde in de echte wereld? 
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Oefening: Liefde 

° Lees het gedicht van Herman Gorter ‘Zie je, ik hou van je’ 

° Schrijf je gedachten op als je dit gedicht leest?  

° Wat denk je dat Herman Gorter ons wil vertellen over de liefde?  

° Wat wordt er gezegd in dit gedicht? Wat zegt het naar jou toe? 

 

Herman Gorter, uit 1890. 

Zie je ik hou van je 

ik vind je zoo lief en zoo licht 

je oogen zijn zo vol licht 

ik hou van je, ik hou van je. 

 

En je neus en je mond en je haar 

en je oogen en je hals waar 

je kraagje zit en je oor 

met je haar er voor. 

 

Zie je ik wou zo graag zijn 

jou, maar het kan niet zijn, 

het licht is om je, je bent 

nu toch wat je eenmaal bent. 

 

O ja, ik hou van je, 

ik hou zoo vrees'lijk van je, 

ik wou het helemaal zeggen - 

Maar ik kan het toch niet zeggen. 
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Activiteit: Uw idee over de liefde  

o Schrijf je ideeën op over liefde. Wat betekent liefde voor jou?       

o Teken je eigen comic: Liefde is......... 

Literatuur 

De Wachter, Dirk: Liefde een onmogelijk verlangen?. Lannoo Campus 

Vansteenwegen, Afons: Liefde is een werkwoord. Lannoo 

Garcia Marquez, Gabriel: Liefde in tijden van cholera. Meulenhoff 

https://www.demorgen.be/tvmedia/liefde-in-de-literatuur-ontwapenend-geil-boos-wreed-

hard-b8317b41/ 

Werkmateriaal 

https://www.klascement.net/zoek-lesmateriaal/liefde/ 

https://www.mediawijsheid.nl/veelgestelde-vraag/zijn-er-lespakketten-over-sexting-

seksualiteit-en-online-liefde/ 

https://www.youtube.com/watch?v=L18MA21cjpY	

Nussbaum,	Martha	C.:	Warum	Liebe	für	Gerechtigkeit	wichtig	is.Suhrkamp,	Berlin,	2016.	

https://www.seksuelevorming.nl/lesmaterialen	

	

 

Respect 

	
Het woord respect heeft veel verschillende betekenissen. We kunnen nadenken over de 

verschillende vormen van respect en die verschillen uitwerken. Zo kun je dus respect hebben 

voor de natuur, voor een persoon of een overeenkomst respecteren. Wat betekent het om 

respect te hebben voor een mens? Hoe toon je respect? En hoe vertoont respect zich op het 

internet? 


