
Feiten en meningen
Hoofdstuk 8

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. In de 
17e eeuw werd Amsterdam de grootste handels-
stad ter wereld. Dit kwam vooral omdat Hollandse 
schepen producten uit Zuidoost Azië meebrachten, 
die zeldzaam en duur waren. Tegenwoordig telt 
Amsterdam ruim 800.000 inwoners. De stad wordt 
wereldwijd gezien als een bezienswaardigheid. 
Het vernieuwde Rijksmuseum trekt meer dan 
8.000 bezoekers per dag.

Amsterdam is de mooiste stad ter wereld. Dit 
komt door de vele unieke grachten die de stad 
kent. Deze grachten zijn omzoomd met mooie 
bomen en prachtige huizen met pittoreske gevels. 
Amsterdam is ongetwijfeld ook de gezelligste stad 
ter wereld. Dit is te danken aan de vele sfeervolle 
cafés. Helaas zijn er ook nogal wat coffeeshops 
waar je softdrugs kunt kopen. Als die verboden 
waren, zou de stad nóg aantrekkelijker worden.

Feit

Iets ís gewoon zo. Je kunt hier niet echt over 
discussiëren. En als dat toch gebeurt, kun je het 
antwoord opzoeken en zal iedereen toe moeten 
geven. 
Anders gezegd: het is een objectieve uitspraak.

Mening

Iemand víndt iets zo. Maar niet iedereen hoeft het 
ermee eens te zijn. Je kunt erover discussiëren, 
zonder dat je het eens wordt. Een echt antwoord 
bestaat hier niet. 
Anders gezegd: het is een subjectieve uitspraak.

Tussen de twee beschrijvingen van Amsterdam zit 
een groot verschil. Dat komt niet alleen omdat er 
verschillende onderwerpen worden besproken. 
De toon van de twee teksten is heel anders. 

Het eerste stukje is afstandelijk en objectief 
geschreven. In het tweede stuk is duidelijk een 
bewonderaar van de stad aan het woord. 

Dit verschil is meteen al aan de eerste zin van elk 
stukje te zien.

• Amsterdam is de hoofdstad van Nederland.
• Amsterdam is de mooiste stad ter wereld.
  
Iedereen zal het met de eerste zin eens zijn. Dat 
is gewoon een feit. Daar kun je geen ruzie over 
maken. Maar met de tweede uitspraak hoef je 
het niet eens te zijn. Dat is een mening. Iemand 
anders vindt misschien Parijs of New York de 
mooiste stad.
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Mag ik uw 
mening over 

de wedstrijd?

Naar mijn 
mening begon de wedstrijd 

om 8 uur. Beide teams hadden 
11 spelers. In de laatste minuut 
kopte Jansen de bal in het doel.

Ik vind dus dat we met 1-0 
verliezen.

Feit is dat 
de scheidsrechter 
zeer partijdig was. 

Het doelpunt was buitenspel.
We hebben totaal 

onverdiend 
verloren!

En nu de feiten?
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1. Drukken de uitspraken een feit of een mening uit?

a. Spinazie is een groente.
feit mening 

b. Spinazie is een heerlijke groente.
feit mening 

c. De fiets van Remco is de lelijkste van allemaal.
feit mening 

d. Meester Piet is veel te streng.
feit mening 

e. Een muts helpt tegen de kou.
feit mening 

f. Er doen veertien kinderen mee aan de dansles.
feit mening 

g. Veertien? Dat zijn er niet veel. 
feit mening 

h. Vorig jaar deden er meer mee.
feit mening 

i. Zestig rijden in de bebouwde kom is strafbaar.
feit mening 

j.  Zestig rijden in de bebouwde kom is levensgevaarlijk.
feit mening 

k.  Lies vindt geel de mooiste kleur.
feit mening 

l.  Er wordt meer gerekend dan getekend op school.
feit mening 

m.  Jammer, want tekenen is veel leuker.
feit mening 

n.  Liefde is belangrijker dan geld.
feit mening 

o.  Geld maakt niet gelukkig.
feit mening 

p.  Veel mensen zouden graag rijk willen zijn.
feit mening 

q.  Echte liefde is niet te koop.
feit mening 

r.  Veel geld maakt je rijk.
feit mening 

s.  Prachtig, dat schilderij!
feit mening 

t.  Het is van Vermeer.
feit mening 

Kijk! Een man op 
een brug met de handen 

tegen het hoofd.

Nee, een schreeuw 
van wanhoop in een 

verloren wereld!
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Om over na te denken
’Feyenoord is de beste!’ Duidelijk de mening van een Feyenoordfan. Maar als Feyenoord landskampioen 
wordt? Dan is het niet alleen een mening. Dan is het ook een feit dat Feyenoord beter is dan de andere 
clubs. Soms is het moeilijk om te zeggen of iets een feit of een mening is. 

2. Als je bij de volgende zinnen goed nadenkt, zie je dat het allebei kan. Probeer het uit te leggen. 

FEIT omdat MENING omdat

Voorbeeld:  
Feyenoord is de beste!

Feyenoord landskampioen 
is geworden.

Een Feyenoordfan dit altijd 
zal roepen.

a. 
Stelen mag niet.

b. 
Voedsel is belangrijk.

c. 
Omer is de slimste van 
de klas.

d. 
Rekenen is belangrijker 
dan tekenen op school.

Extra
Feit of mening? Waarom?

3.  K3 maakt prachtige muziek.     feit     mening        

 omdat

4.  Margje vindt dat K3 prachtige muziek maakt.     feit     mening        

 omdat

5.  Margje heeft dus een slechte smaak!     feit     mening        

 omdat

6.  Volgens Chantal heeft Margje helemaal geen smaak.     feit     mening        

 omdat




