
 
 

Introductie debat Wat is er over van de vrijheid van religie?  

Door Christa Compas, debat Spui 25, op woensdag 11 oktober 

 

Met de vrijheid van religie is veel aan de hand, vooral wereldwijd. In het debat 

dat we nu voeren, staat vooral de geprivilegieerde positie van het christendom in 

Nederland centraal. Althans, volgens sommigen geprivilegieerd. christenen zelf 

laten regelmatig horen dat ze helemaal geen voorkeurspositie hebben. Sterker 

nog, ze voelen zich onder druk staan. Gebruiken, praktijken en gevoelens die bij 

het christendom  horen, staan volgens sommige christen in een dermate slecht 

daglicht, dat ze zich gediscrimineerd voelen. 

 

Dit zien ze terug in de praktijk, als de vrijheid van religie het aflegt tegen 

bijvoorbeeld het verbod op discriminatie, dierenwelzijn en het recht op 

lichamelijk integriteit van kinderen. Leven we in een land waar je bijna 

gedwongen atheïst bent? Hebben we last van atheïstische arrogantie?  

 

Laat ik meteen duidelijk beginnen. Het humanistisch verbond pleit niet, en heeft 

ook nooit gepleit voor een atheïstische staatsvorm. Wij vinden een atheïstische 

staat even ongezond en ongewenst als een theocratische staat. Daarmee zijn 

meteen twee modellen die de relatie tussen religie en staat regelen, uit de weg 

geruimd. Daarover dus geen verwarring.  

 

Beiden modellen laten aan de burger geen vrije keuze. De burger wordt in het 

eerste model gedwongen of minstens stevig uitgenodigd om in geen enkele god 

te geloven, in het tweede model om juist wel in een specifiek god te geloven.  

 

Gelukkig hebben we drie andere modellen. U kent het Franse model, de laïcité.  

De staat kiest niet voor of tegen een godsdienst, maar houdt zich neutraal en 

afzijdig. Godsdiensten worden bijvoorbeeld niet financieel gesteund of geholpen, 

krijgen geen belasting- of andere voordelen.  

Ten tweede hebben we een Brits model: de staatskerk. Er is gevestigde kerk met 

een bevoorrechte positie. Andere levensvisies worden getolereerd maar nemen 

een zwakkere positie in. 

 

In Nederland hebben we het multireligieuze model. Dit baseert zich niet op 

neutraliteit maar op levensbeschouwelijke gelijkheid.  



De staat mag religies faciliteren, maar moet iedere religie en levensbeschouwing 

gelijk behandelen en mag dus geen voorkeur tonen.  

 

De discussie in Nederland gaat eigenlijk maar over twee modellen en meer 

specifiek, over twee basisprincipes. Namelijk laïcité/neutraliteit, en 

multireligiositeit. Wij vinden in Nederland, mede geïnspireerd door onze 

verzuilde achtergrond, dat de staat niet streeft naar neutraliteit, maar naar 

pluriformiteit.  

 

De vraag is natuurlijk: pluriformiteit van wie of wat?  

 

Met onze verzuilde achtergrond denken wij al snel: van de zuil. Van het 

christendom, het hindoeïsme, boeddhisme, de islam, het humanisme.  En hier 

gaat het volgens mij mis.  

 

Wat ons betreft, is de vrijheid van religie niet bedoeld om een specifieke religie te 

bevorderen of te benadelen, maar om ieder individu vrij te laten in zijn 

levensbeschouwelijke ontwikkeling en keuzes. En ik heb de sterke indruk dat 

volgens sommigen de vrijheid van religie niet aan het individu toebehoort, maar 

aan het religieuze instituut en de religieuze traditie. En dat deze vrijheid geen 

vrijheid is, maar het beschermen van een geprivilegieerde positie van een 

specifieke religie.   

 

Het gaat vanavond over de vraag of het christendom zijn historisch gegroeide 

voorkeurspositie aan het kwijtraken is en of we dit moeten toejuichen of juist 

betreuren. Een historisch gegroeide voorkeursbehandeling, waardoor je 

bijvoorbeeld op religieuze gronden de wet die voor iedereen geldt – zoals de 

gelijkheid van man en vrouw, de lichamelijke integriteit van kinderen - mag 

overtreden.  

 

Want ja, die voorkeursbehandeling bestaat nog. We kennen de voorbeelden. Ze 

zijn flauw, maar ik noem ze toch even. De troonrede op prinsjesdag wordt 

afgesloten met een bede, een  persoonlijke boodschap van de koning.  

Onze koning vaardigt wetten uit bij de gratie Gods, en op onze 2 euro-munten 

staat God zij met ons. Wij hebben een zondagswet en een winkeltijdenwet die 

rekening houdt met christelijke uitgangspunten, wij hebben wettelijk erkende en 

beschermde christelijke feestdagen, kerkelijke en levensbeschouwelijke 

gebouwen hoeven geen OZB te betalen, wij hebben door de overheid 

gefinancierde Katholieke en christelijke universiteiten (KUN, Uni Tilburg, VU) en 

het merendeel van ons onderwijs aan kinderen, vindt plaats in een 

overheidsgefinancierde religieuze bijzondere school.  

 



Kortom, er bestaan nog steeds uitzonderingsposities voor religie überhaupt, en 

voor specifieke religies in het bijzonder. In een pluriforme en tolerante 

samenleving is dat meestal geen probleem. Laat iedereen zijn eigen levensvisie 

leven zoals hij wil. Dat voegt rijkdom en diversiteit toe.  

 

Er ontstaat wel een probleem als datgene wat de een als rijkdom ervaart, voor 

de ander achterstelling en discriminatie betekent. De levensbeschouwelijke 

vrijheid van de een slaat dan over in discriminatie van de ander. Dat kan niet de 

bedoeling zijn en dat wil de meerderheid van de Nederlandse bevolking, die 

overigens sinds kort helemaal van geen enkele levensbeschouwelijke of 

religieuze stroming is, niet.  

 

Een christelijke werkgever mag dus niet iemand ontslaan omdat deze geen 

christen is. Dat is namelijk discriminatie. Het HV is hierover dan ook heel 

duidelijk: wij zijn gelijk voor de wet. Dat een individu vanuit zijn religieuze 

voorkeur liever geen vriendschap sluit met een atheïst of homo, dat mag. Maar 

discriminatie op de arbeidsmarkt mag niet.  

 

Maar, zo zal ik misschien tegengeworpen krijgen, we leven nu eenmaal in een 

joods-christelijke cultuur. U wilt een seculiere staat waarin religie helemaal geen 

eigen positie meer heeft, en daarmee beperkt u de vrijheid van de religieuze 

mens. Ik noem deze reactie de ‘seculier-atheistische verwarring’. Er wordt 

immers net gedaan of een seculiere staat die iedereen gelijk behandelt, 

hetzelfde is als een atheïstische staat die religies wil verbannen. Gelukkig heb ik 

in het begin meteen gezegd dat een dergelijk atheïstische staat even ongezond is 

als een theocratische staat. De vraag die voorligt is niet: mag je in ons land nog 

wel religieus zijn? Maar: mag een bepaalde religie een terechte voorkeurspositie 

hebben? En mag een religie vanuit die voorkeurspositie wetten overtreden die 

voor anderen wel gelden?  

 

Ook hierop is mijn antwoord helder: nee, natuurlijk niet. Onze samenleving is 

pluriform, we hebben een enorme diversiteit aan religies en levensvisies en zijn 

er buitengewoon trots op dat deze pluriformiteit kan en mag en zelden tot 

gewelddadigheden leidt. Niemand kan er aanspraak op maken dat zijn bron van 

geopenbaarde kennis zo overtuigend is, dat het aan alle anderen mag worden 

opgelegd. Een pluriforme samenleving werkt omdat er niemand op de stoel van 

de ultieme macht zit. Iedereen die daar aanspraak op doet, heeft het in het 

publieke debat moeilijk, en terecht. En iedereen die beweert dat zijn religieuze 

voorkeur niet alleen toegestaan wordt, maar ook boven de wet staat, krijgt 

terecht een tegenreactie.  

Ik denk dat we vooral naar de toekomst moeten kijken. En ik denk ook dat we 

enorm stevig moeten inzetten op levensbeschouwelijke vrijheid.  



Deze is voor mij niet gediend met het idee dat wij in een christelijke natie leven. 

Deze is volgens mij gediend met het idee dat wij in een pluriforme natie leven, 

waarin ieder individu in vrijheid mag geloven, ongelovig mag zijn, van geloof mag 

wisselen, levensbeschouwingen mag combineren en eigen levensvisies mag 

ontwikkelen. De levensbeschouwelijke vrijheid hoort toe aan het individu, niet 

aan de religie.  

 

En laat ik ook een olifant in de kamer noemen: deze individuele vrijheid is in de 

wet vastgelegd, maar is in praktijk niet altijd aanwezig. Met name niet in 

islamitische kring.  

 

Wij merken onder meer dat de levensbeschouwelijke vrijheid in ons land 

bescherming biedt aan bepaalde religieuze instituties en tradities, en te weinig 

aan het individu dat uit zo’n traditie komt. Wij beschermen wel het recht van 

ouders om hun kind in een traditie op te voeden, maar niet altijd het recht van 

kinderen om zelf op onderzoek uit te gaan en zelfstandige keuzes te maken 

rondom zijn eigen levensbeschouwing. Het Humanistisch Verbond  komt 

individuen tegen van met name islamitische achtergrond, die voor de wet wel, 

maar in de praktijk geen enkele levensbeschouwelijke vrijheid hebben.  

 

Juist in een tijd van wereldwijde religieuze spanningen en jongeren die zoeken 

naar hun identiteit, is het van groot belang iedereen de vrijheid te geven zijn 

eigen zoektocht aan te gaan. Los van een dwingende religieuze gemeenschap, 

los van religieuze dwang. Kritiek geven op de voorkeurspositie van een specifieke 

religie is dan ook geen religiebashing. Sterker nog, het is geen bashing. Het is de 

bescherming van het meest kwetsbare wat we kennen, het individu, diens 

vrijheid en diens gelijkheid.  

 

We moeten in de discussie nooit vergeten dat de allergrootste minderheid het 

individu is.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


