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Gods is te kennen door Zijn Namen. 

Gods Namen zijn niet alleen aan-

spreektitels, maar laten ook zien Wie 

Hij is. Dwars door de beperking van 

woorden heen maakt God Zich bekend 

door veel verschillende namen. Hij 

maakt Zich bekend in menselijke taal. 

Dat doet Hij om Zich te laten kennen 

door mensen. Gods Namen omvatten 

Hem niet, maar zeggen iets over Zijn 

eigenschappen.

In Spreuken 30 spreekt Agur. Hij deelt 

levenswijsheid. In vers vier stelt hij 

vier vragen. Het zijn vragen die de 

lezer duidelijk moeten maken hoe 

groot, heerlijk en oneindig machtig 

God is. De vierde en laatste vraag zet 

de lezer als het ware voor het blok. 

Wie het weet, mag het zeggen: ‘Hoe 

is Zijn Naam, en hoe is de Naam Zijns 

Zoons?

De eerste drie vragen maken duidelijk 

dat God in de hemel en op de aarde 

is. Al vragend maakt Agur duidelijk 

dat alles in Gods handen ligt. Hij is de 

Schepper. God is onbevattelijk groot 

in Zijn almacht. Hij is overal aanwezig. 

De vierde vraag is een soort uiterste 

vraag naar de grootheid van God. 

De verwondering en het ontzag 

klinken er als het ware in alle 

vragen door. Dat blijkt ook uit 

de volgende verzen waarin 

Agur Gods wijsheid en Zijn 

bescherming roemt. 

Bevatten kunnen we God 

nooit. Wat een zegen dat 

we Zijn Namen kennen. 

Gods Namen vragen om 

overdenking en aanbid-

ding. Om Wie Hij is. Soli 

Deo Gloria.

Jan Kloosterman

(bestuurslid Bond 

tegen vloeken)

Oprichting
De Bond tegen vloeken werd in 1917 
opgericht op initiatief van de heer 
Baas uit Den Helder. Hij was tevens de 
eerste “propagandist” van de Bond en 
bracht al snel duizenden leden aan. Op 
allerlei plekken in de publieke ruimte 
werd de boodschap van de Bond geuit. 
Dit gebeurde door middel van lezin-
gen, advertenties en materialen zoals 
posters. Ook via de plaatselijke en 
landelijke overheid werd geprobeerd 
het vloeken tegen te gaan. Die invloed 
leidde tot de wet tegen smalende 
godslastering van 1932. 

Na de oorlog
Na de Tweede Wereldoorlog werden 

allerlei nieuwe middelen ingezet. 
De kritiek vanuit de Nederlandse 
bevolking nam toe en de Bond moest 
steeds weer nieuwe manieren vinden 
om aan te sluiten bij de samenleving. 
Vanaf de jaren ’90 werd de papegaai 
het beeldmerk van de Bond en kwam 
er steeds meer aandacht voor het 
scholenwerk. Behalve vloeken kwam 
ook andere grove taal op de agenda 
van de Bond. Het aantal donateurs 
groeide snel. Dankzij hen kunnen wij 
ons werk blijven doen. 

“Hoe is Zijn Naam, en hoe is de Naam Zijns 

Zoons, zo gij het weet?” Spreuken 30 : 4c

Meditatie Geschiedenis

Gouda, rond 1950

“Behalve vloeken kwam 
ook andere grove taal op de 

agenda van de Bond”

Meer weten over onze geschiedenis? Ga naar www.bondtegenvloeken.nl > 100 jaar Bond
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Oprichting 
Bond tegen  

vloeken 
door J. Baas

De heer Baas 
uit Den Helder 

stelde een Bond 
tegen het vloeken 

voor, om het 
‘grote kwaad 

van het vloeken’ 
tegen te gaan.

Olympische 
Spelen 

in Amsterdam

In het handboek 
bij de Olympische 
Spelen stond in 
vier talen een 
oproep om het 
vloeken na te 

laten.

“Bestaat
onze Bond 

nog?”

Het werk lag 
tijdens de 

oorlog zo goed 
als stil. Na 

de bevrijding 
maakte de 
Bond een 

nieuwe start.

Kritiek 
op de Bond 
neemt toe

Tramhalte-
borden in 

Amsterdam 
werden beklad: 

‘God hoort u, 
vloek niet’ werd 

veranderd in 
‘God hoort uw 

vloek niet’. 

“Een vloek 
mist ieder 

doel”

Met een nieuwe 
campagne richtte 

de Bond zich 
nadrukkelijk op 

vloeken in de 
sport.

100 jaar 
Bond tegen 

vloeken

Al een eeuw 
lang speelt 

de Bond een 
belangrijke 

rol in de strijd 
tegen vloeken 
en grove taal, 
altijd fris en 

relevant. 

Klassetaal

 Het 
scholenwerk 

gaat opereren 
onder het label 

KlasseTaal.
Word geen 
naprater!

Papegaai Tom 
uit Ouwehands 

Dierenpark 
maakte kennis 
met de Bond en 
werd voor het 

eerst gebruikt op 
posters. 

33.000 
leden

Onder directeur 
Rijk van de Poll 

werden veel 
nieuwe donateurs 
geworven. Nooit 
eerder had de 
Bond zo veel 

leden. 

12.000 
leden

Als snel had 
de Bond 

tegen vloeken 
duizenden 

leden die elk 
hun bijdrage 
leverden. Pas 
in 1991 werd 

het aantal 
uit 1932 

overtroffen.

TV-protesten

Al snel na het 
opkomen van 

de televisie als 
nieuw medium 

schreef de Bond 
protestbrieven 

naar zenders die 
verbaal over de 
schreef gingen.



Terugblik

Jubileumcongres
Op 27 januari hield de Bond tegen vloeken zijn jubileum-
congres in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort.

“Vrijheid zonder 

grenzen 

is ballingschap.”

Opperrabbijn Jacobs

“De Bijbel is heel grof. En ik wil die 

woede terug.”

Rikko Voorberg (theoloog)

“Ontzag, de vreze Gods, leidt tot 

liefhebben van je naaste.”

Roelof Bisschop (bestuurslid)

“Wat geeft gelovigen het recht om te oordelen over hoe ik 

woorden als God, Mozes of Allah gebruik?”

Marianne  Zwagerman (opiniemaker)

Het programma was mooi en spannend. Terugkijken op de geschiedenis, een 
paneldiscussie met spraakmakende gasten, een kijkje in het dagelijks werk 
van medewerkers en de onthulling van glossy ‘Holy!’. 
Via de website van de Bond tegen vloeken kunt u een ‘aftermovie’ bekijken, 
die een samenvatting van de dag geeft. Ook zijn daar foto’s te zien van de dag.
 
     Ga naar www.bondtegenvloeken.nl > wat doen wij? > Nieuws



In de media

Op 30 januari sprak de bekende schrijver Ronald Giphart 
een column uit op NPO Radio 1. In deze column sprak hij 
tientallen keren de ‘GVD-vloek’ uit. Bij de Bond regende het klachten. Ds. Klaassen uit 
Arnemuiden sprak in het RD zijn afschuw uit. Verschillende leden uit de senaat (SGP, CU 
en CDA)  stelden Kamervragen en laten de mogelijkheid tot vervolging onderzoeken. 

In de media heeft de Bond tegen vloeken haar afschuw uitgesproken over deze column. 
Tegelijkertijd heeft ze Giphart uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek heeft op 7 
maart plaatsgevonden met collega’s Frans en Arend in IJsselstein. Het was een open 
en intens gesprek, waarin Giphart is gevraagd rekening te houden met mensen voor wie 
Gods Naam heilig is. Naar aanleiding van dit gesprek is besloten om het contact voort te 
zetten en binnen afzienbare tijd een vervolgafspraak te plannen.  

Bond heeft gesprek met schrijver 
Ronald Giphart

Rebus

Wat kunt u winnen? U kunt kiezen tussen een containersticker of de dubbele vertel-
cd ‘Uw Naam ter eer’ (bestemd voor kinderen van de basisschool). Wilt u bij een 
inzending kenbaar maken welke prijs u wenst te ontvangen? De 5 prijswinnaars
ontvangen na D.V. 20 april 2017 persoonlijk bericht. Veel succes!”
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U kunt de oplossing van 
deze rebus (voor 20 april) 
sturen naar de Bond tegen 
vloeken, Postbus 362, 
3900 AJ Veenendaal of 
via de mail naar adrie@
bondtegenvloeken.nl.

foto ANP

Project ‘Het Land In’
Sinds februari-2017 trekt de Bond tegen vloeken het 
land in met glossy ‘Holy!’, op zoek naar gesprek. 

Het land in 

Zo stonden we in februari op de vier 
grootste NS-stations van Nederland. 
Met het team zijn we begonnen in 
Utrecht en vervolgens via Arnhem  
naar Amsterdam en Den Haag 
gegaan. De resultaten? We hebben 
5000 glossy’s uitgedeeld en naar 
aanleiding daarvan zijn er honderden 
gesprekken gevoerd. 

Eén van de vele reacties heb ik voor u opgeschreven. Ik bied in de vroege 
ochtend op Den Haag Centraal Station een jonge man onze glossy aan. Hij 
bedankt met de woorden: “nee, ik blijf graag vloeken”. Al glimlachend reageer 
ik: “daarom moet u dit blad ook lezen!” Hij neemt het blad lachend van mij aan 
een loopt door. Wie weet wat het in beweging zet.

Arend Kuipers (coördinator project Het Land In)
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Afscheid

Nieuwe bus

De oude bus van de Bond is ingeruild voor een nieuwe, grote bus met een 
frisse uitstraling. ‘Onderweg voor eerbied en respect’. Met die tekst rijden 

we het land door. Deze uiting laat 
precies zien wat wij doen. We 
hebben allereerst eerbied voor 
Gods heilige Naam. Daaruit volgt 
ook het respect voor onze mede 
mens. En als je zoveel onderweg 
bent sta je helaas ook weleens 
stil.

Na 5 bewogen jaren, neemt directeur Wilfried Verboom afscheid van de Bond tegen 
vloeken. Zijn vertrek kwam niet onverwachts. “De klus is geklaard, sinds de Bond 
weer durft. Hij is weer relevant en toont lef”, aldus Verboom. Sinds zijn komst is het 
ontwikkelproces gestart, waaruit dochters KlasseTaal (scholenwerk) en TaalQuestie 
(trainingen voor bedrijfsleven) werden geboren. De Bond tegen vloeken hervond 
betekenis in de maatschappij, door onverbloemd maar overdacht te 
zeggen wat hij vindt: vóór eerbied & respect, tegen vloeken & schelden. 

Het bestuur buigt zich momenteel over de opvolging van Verboom. Als 
duidelijk is wie de opvolger wordt en wanneer deze aantreedt, zal 
de Bond uitgebreider aandacht besteden aan zijn afscheid.

Onderweg 
voor eerbied en respect

Directeur Wilfried Verboom vertrekt

Klassetaal

In december 2016 gaf KlasseTaal het startsein voor Respect2020. Een 
ambitieus scholenproject dat aansluit bij de verkiezingen en de formatie. 
Hoe kijken kinderen en tieners naar de toekomst? Wat moet anders? Wat kan 
beter? 

Heel blij zijn we met 30 klassen die 
zich hebben aangemeld. Met veel 
enthousiasme gaan ze aan de slag en 
schrijven hun eigen regeringsplan. 
Respect is hierin de rode draad. 
We zijn heel benieuwd naar de 
voorstellen. De ene klas zal focussen 
op het verminderen van verbaal 
geweld tegen hulpverleners, de andere klas zal de vinger leggen bij ruw 
taalgebruik op het sportveld. 

Op 5 april a.s. worden de drie klassen met de beste plannen bekend 
gemaakt. Zij mogen op D.V. 12 april hun voorstel toelichten in perscentrum 
Nieuwspoort (Den Haag) en strijden om de Respect2020-bokaal. 
Een vakjury let niet alleen op de inhoud, maar ook op de presentatie. 
We wensen alle deelnemende klassen en hun leerkrachten veel succes.

Respect2020

Deelnemende leerlingen uit groep 8 van de 
Obadjaschool uit Zwolle. 

Agenda

// woensdag 12 april 2017
Finale Respect2020

// zaterdag 6 mei 2017
Volleybaltoernooi 2017



3e scholenwerker

Waarom een 3e 
gastdocent?
In de afgelopen vier 
jaar is de vraag naar 
gastlessen van KlasseTaal 
verdubbeld. Dit vraagt om 
uitbreiding. Christelijke, 
islamitische en openbare 
scholen staan in de rij om 
een gastles te krijgen.

Het effect van KlasseTaal 
op scholen
Onze twee collega’s, 
Kees Hazeleger en 
Sjors van der Kraan 
geven inmiddels 
gastlessen aan 
meer dan 25.000 

leerlingen per jaar. Niet 
alleen de leerlingen 
maken we taalbewust. 
Via docententrainingen 
over christelijke identiteit 
en waarden worden ook 
leraren geschoold in het 
omgaan met taalgebruik 
van jongeren. 

Weten hoe zo’n gastles 
eruit ziet? Kijk eens op 
bondtegenvloeken.nl/
derde-docent  
Helpt u KlasseTaal mee 
om de 3e gastdocent 
mogelijk te maken? 
Alle giften tijdens het 
100-jarig bestaan gaan 
naar deze campagne.

We hebben een derde 
gastdocent nodig! 

U kent KlasseTaal wel hé? De onderwijsondersteunende dochter-
organisatie van de Bond tegen vloeken. Jaarlijks bereikt ze een 
enorme hoeveelheid jongeren met de boodschap over eerbied & 
respect. Deze gastlessen worden aangevraagd door basisonder-
wijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO. Het aantal aanvragen 

neemt maandelijks toe. 


