
 

 

Freedom of Thought en Ongelovig in de media 

Vrijheid van denken staat centraal in het jaarlijks e Freedom of Thought report, dat uitkwam op 
6 december. Daaruit blijkt dat ongelovigen wereldwi jd steeds vaker doelwit zijn van uitsluiting 
en geweld. In dertien landen kun je de doodstraf kr ijgen en het aantal gevangenisstraffen kent 
voor godslastering nam tussen 2013 en 2016 toe van 39 naar 43. In Nederland is het weliswaar 
wettelijk goed geregeld, maar ervaren ongelovigen s oms sociale problemen. Dorothée Forma 
van Omroep Human maakte daarover samen met het Huma nistisch Verbond de documentaire 
Ongelovig – Vrijdenkers op de vlucht. Een overzicht  van media-aandacht voor het rapport en 
de documentaire.  

 
Telegraaf, 13 december, Fauzia nam afstand van de islam: Ik zie mijn dochte rtje (9) al 5 jaar niet 

Als Fauzia Ilyas (27) na een huwelijk van vijf jaar zowel haar man als de islam de rug toekeert, 
verandert haar leven compleet. Ze verliest haar dochtertje en vriendinnen en wordt door familie met de 
dood bedreigd. Vanavond vertelt ze haar verhaal in de docu Ongelovig. Vrijdenkers op de vlucht. 

Lees verder op Telegraaf.nl  

NRC, 12 december, ‘De A was van Allah en de M van Mohammed’ 

‘Vrienden heb ik nauwelijks meer”, zegt hij. (…) Het is de prijs, heeft hij zojuist uitgelegd, die hij heeft 
betaald voor het opgeven van zijn geloof in God en voor het feit dat hij gelovige moslims in zijn 
geboorteland, in Nederland en elders nog wel eens wil wijzen op ongerijmdheden in hun geloof. 

Een interview met Javeed, ook te zien in de documentaire Ongelovig. Vrijdenkers op de vlucht. Voor 
abonnees van NRC online te lezen.  

Volkskrant, 9 december, Godsdienstvrijheid is ook anti-godsdienstvrijheid 

“ Wetgeving zegt niet alles. Ook in het wettelijk tolerante Nederland bestaat wat 'horizontale onvrijheid' 
wordt genoemd, druk van familie, vrienden, buurtgenoten. Of van medebewoners van opvangcentra 
bijvoorbeeld, die hun akelige religieuze superioriteitsgevoel en zendingsdrang hebben meegenomen 
uit het land van herkomst. Horizontale onvrijheid bestaat vooral binnen de islam, maar uit eigen 
ervaring weet ik dat het ook nog altijd voorkomt in het christendom. 

Die onvrijheid moet worden bestreden. Onder de vrijheid van godsdienst moet ook de vrijheid worden 
verstaan godsdienst als een vorm van waanzin te beschouwen en er niets mee te maken te willen 
hebben.” stelt Bert Wagendorp in zijn column in de Volkskrant, ook te lezen op de site van het 
Humanistisch Verbond.  

Trouw, 10 december, Ongelovige asielzoekers moeten zich bewijzen  

Ongelovigen lopen gevaar in streng islamitische landen. Dus vluchten ze weg, ook naar Nederland. 
Maar bij hun asielaanvraag gaat veel mis, stelt het Humanistisch Verbond.  

“Volgens het Humanistisch Verbond, dat zich nu iets meer dan een jaar ontfermt over ongelovige 
vluchtelingen, gaat er veel mis. "Er is nog een ontzettende onhandigheid om hiermee om te gaan", 



zegt voorzitter Boris van der Ham. Hij krijgt bijval van asieladvocaat Inge Zuidhoek, die in zaken van 
ongelovigen bemiddelde. "Ik merk dat dit onderwerp bij de IND nog in de kinderschoenen staat. Er is 
een gebrek aan ervaring, en geen kader."’  

Lees het hele artikel op Trouw.nl  

NPO Radio 1, 7 december, Dit is de dag (EO) 

Uit een rapport van International Freedom of Thought blijkt dat het aantal ongelovigen wereldwijd 
groeit. Tegelijkertijd neemt het geweld tegen afvalligen, atheïsten en vrijdenkers toe. Ook in Nederland 
is de druk groot op bijvoorbeeld afvallige moslims. Commentator Arend Jan Boekestijn stelt dat: 
'Iedereen heeft het recht om ongelovig te zijn.' 

Luister online terug. 

Nederlands Dagblad, 7 december, Onderdrukking van ongelovigen neemt toe 

Ongelovigen zijn wereldwijd steeds vaker doelwit van uitsluiting en geweld. Dat blijkt uit het  
internationale rapport Freedom of Thought 2016 dat dinsdag verscheen. In dertien streng-islamitische 
landen kun je de doodstraf krijgen voor afvalligheid van de staatsgodsdienst. Het aantal landen dat 
gevangenisstraffen kent voor godslastering nam tussen 2013 en 2016 toe van 39 naar 43. 

Volkskrant, 7 december, Wie de islam zijn rug toekeert, moet op zijn tellen  passen 

Zwaargelovige moslims die de ketenen van zich afwerpen hebben het zwaar in hun omgeving. Twee 
afvalligen vertellen. 'Alles wordt met een islamitische bril bekeken.' 

'Verwende kinderen', noemt de Syriër Ayman Ghoujal (39) [een van de hoofdpersonen uit de 
documentaire, red.] islamitische vluchtelingen. Ze drijven hun zin door en willen dat iedereen rekening 
met hen houdt. Dat gebeurt ook in de asielopvang in Nederland, weet hij uit eigen ervaring. Hij zat 
daar zes maanden, vanaf september 2015. Hij kreeg er te horen dat hij zich gedeisd moest houden, 
niet al te opvallend de atheïst moest uithangen. Dat zou alleen maar problemen geven. 

Lees online verder (voor abonnees). 

Volkskrant, 7 december, Wereld wordt ongeloviger, afvalligen vaak vervolgd 

Het aantal ongelovigen groeit wereldwijd. Tegelijkertijd neemt het geweld tegen afvalligen, atheïsten 
en vrijdenkers toe. In 59 landen is godslastering strafbaar en in 13 voornamelijk islamitische landen 
staat op religiekritiek of geloofsafval de doodstraf.  

Dit blijkt uit het International Freedom of Thought Report 2016 dat dinsdag in Brussel in het Europese 
Parlement is gepresenteerd. De nieuwe, op 1 november benoemde VN-rapporteur voor vrijheid van 
religie en levensovertuiging, Ahmed Shaheed, maakt zich grote zorgen over de positie van vrijdenkers 
in de wereld. 

VPRO Gids, 7 december, Ongeloof 

Een interview met Dorothée Forma (documentairemaker van de film Ongelovig) en Boris van der 
Ham. 

Vorig jaar maakte u samen de documentaire Onder ongelovigen. Waarom nu een vervolg? Boris van 
der Ham: 'In Onder ongelovigen spraken we met ex-moslims die zich in het buitenland organiseerden. 
Nu kijken we naar ongelovige asielzoekers in Nederland. Hun problemen worden niet altijd erkend.' 
Dorothee Forma: 'Steeds meer atheïstische vluchtelingen dienden zich aan bij het Humanistisch 
Verbond. Op hun verhalen hebben we gemikt. Het thema is: vrijheid van levensbeschouwing is een 



grondrecht in Nederland. Dat is verticaal: wij staan onder de grondwet. Maar horizontaal, binnen 
gemeenschappen, is het de vraag of dat recht gerespecteerd wordt.' 

VARAgids, 7 december, Buis & Haard – Boris van der Ham 

Boris van der Ham (1973) was Kamerlid voor D66, speelt nu in de musical Ciske de Rat en is 
voorzitter van het Humanistisch Verbond. 

In het artikel ook aandacht voor de documentaire: “In de documentaire Ongelovig - vrijdenkers op de 
vlucht tonen we atheïstische asielzoekers die  vluchten voor extreem-islamitische terreur. Of dat nou 
links is of rechts, who cares?” 

Boeddhistisch Dagblad, 6 december, Ongelovigen blijven wereldwijd uitgesloten 

Ongelovigen zijn wereldwijd doelwit van geweld en uitsluiting. Dit blijkt uit het internationale Freedom 
of Thought Report 2016 dat vandaag verschijnt. In 59 landen zijn ongelovigen strafbaar en in 13 
landen krijgen ze zelfs de doodstraf. De beperkte blik op religieuze vrijheid leidt tot uitsluiting van 
humanisten, atheïsten en ongelovigen; hun mensenrechten worden niet beschermd. 

Lees online verder. 

Elsevier online, 6 december, Atheïstische Syriër verbaasd over macht van moslims  in azc’s 

Ghoujal zegt nooit  fysiek aangevallen te zijn geweest, maar wel vaak verbaal: ‘Dat ik dood moet, 
omdat ik een afvallige ben’. Hij vraagt zich af: ‘Wat moet je als je voortdurend wordt gevraagd of je 
moslim bent? Liegen over wie je ben? En houden afvalligen zich gedeisd? Als ze je tijdens de 
ramadan zien eten, of als ze je alcohol zien drinken, dan word je bedreigd’. 

Lees online verder. 

 
De documentaire werd ook getipt in NRC Handelsblad Cultuur Media (13 december), VARAgids (7 
december), VPROgids (7 december), Dagblad van het Noorden (13 december), Leeuwarder Courant 
(13 december). 


