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Waarom Humanisten religieuze intolerantie bestrijden 
Ik wil het hebben over drie vormen van religieuze intolerantie: de seksuele, de 
politieke en de godsdienstige en waarom humanisten die bestrijden.  
Maar eerst het goede nieuws. Wij vieren het Feest van de Rede. Dat wil zeggen wij 
laten ons niet misleiden, bang maken of kansen op gezondheid en geluk ontnemen. 
Niet door kwaadaardige fantasieën over boze geesten en over hel en verdoemenis, 
niet door kwakzalverij en niet door het taboe verklaren van aspecten van onze 
identiteit. Wij gebruiken dus ons verstand. Een typisch menselijke mogelijk die wij 
danken aan het bijzonder ontwikkelde brein waarover wij beschikken.  
 
Wij vieren vandaag ook het Feest van het Leven. Met ons menselijke brein kunnen 
wij immers niet alleen goed nadenken, maar ook heel goed gevoelens ervaren en 
deels bewust en voor een groot deel ook intuïtief, geluk nastreven en ervaren. Met 
ons brein kunnen we een onderscheid maken tussen goed en slecht, tussen mooi en 
lelijk, tussen vreugde en verdriet. Wij kunnen ook fantaseren, euforisch zijn of 
spirituele ervaringen oproepen. 
Zo las ik laatst een liefdesbrief die ik jaren geleden schreef. Het was een feest, maar 
niet van de Rede, moet ik toegeven. 
Dankzij ons bijzondere brein kunnen wij ons bewust zijn van onze eigenheid, onze 
persoonlijke identiteit. En dank zij datzelfde brein en in het bijzonder onze 
spiegelneuronen, kunnen wij diepgaande verbindingen aangaan met andere 
mensen.  
 
Voor vervulling en geluk moeten wij onze persoonlijke aanleg en identiteit in vrijheid 
kunnen ontplooien en niet ontkennen en verdringen. Dat is wat wij humanisten 
mensen toewensen, dat is de menselijke potentie. Mensen moeten de vrijheid 
hebben deze levenskansen te pakken voor zover zij daarbij diezelfde kansen van 
anderen niet frustreren.  
 
Bedreigingen van die menselijke potenties kunnen komen van binnenuit, stoornissen 
in het brein of elders in het lichaam, of van buitenaf door materiële omstandigheden 
en door toedoen van andere mensen.  
Bij het bestrijden van de bedreigingen van binnen uit is het gebruik van de Rede, van 
kennis en wetenschap veruit superieur aan bezweringen, uitbanning van boze 
geesten of andere vormen van kwakzalverij.  
 
De externe bedreigingen zijn vaak het gevolg van onderdrukkende culturen waarin 
mensen leven. In die culturen spelen religies meestal een centrale rol. In grote delen 
van de wereld zijn religies nauw verbonden met de wereldlijke macht.  
In het westen kennen veel landen zelfs nog steeds staatskerken. In de Islamitische 
wereld is het onderscheid tussen kerk, staat en het publieke leven meestal niet eens 
bekend.  
Religies zijn in het algemeen gesloten dogmatische cultuursystemen die de 
werkelijkheid van een theologische verklaring voorzien en een systeem van normen 
en waarden aan de geloofsgemeenschappen opleggen. Tolerantie ten opzichte van 
andersdenkenden is daarbij meer uitzondering dan regel. Het tolereren van andere 
overtuigingen is al gauw bedreigend voor het eigen geloof, het systeem en 



machtsposities. Verschillen van mening over het geloof nemen snel de vorm aan van 
godsdiensttwisten en worden vaak hardhandig uitgevochten. Religies beperken en 
onderdrukken individuele vrijheden van de eigen aanhangers en die van anderen 
binnen de invloedssfeer. De sancties kunnen daarbij variëren van lichte sociale druk 
via gradaties van uitsluiting tot vervolging en zelfs de dood.  
 
Wereldwijd raakt het persoonlijke identiteitskenmerken die te maken hebben met 
geslacht en met seksualiteit. Veel godsdiensten hebben een onbeheersbare 
obsessie met alles wat met geslachtsverschillen en met seksualiteit te maken heeft.  
Zij vertonen op die gebieden dan ook vaak een vergaande intolerantie. Dat frustreert 
natuurlijk het streven naar geluk en ontplooiing van veel mensen. Vooral van 
vrouwen aan wie allerlei beperkingen wordt opgelegd en die worden gediscrimineerd. 
En van mannen en vrouwen die een seksuele identiteit of voorkeur hebben die botst 
met de dogma’s en taboes van de heersende religies.  
Andere religieuze dogma’s die humaniteit en geluk bedreigen betreffen 
zelfbeschikking over leven en dood, medisch ethische kwesties, genitale verminking, 
en talloze dagelijkse gedragsvoorschriften. 
 
Vrijheid van levensovertuiging en godsdienst als mensenrecht betekent natuurlijk dat 
mensen en groepen mogen geloven wat zij willen. Zij mogen zichzelf beperkingen 
opleggen, kastijden, besnijden en zelfs ondragelijk en uitzichtloos laten lijden. Maar 
volgens ons mogen zij die regels niet aan andere mensen opleggen, zelfs niet aan 
hun kinderen als die er schade van oplopen. En dat is nu precies wat overal in de 
wereld wel gebeurt. En daar gaat de vrijheid om op je eigen manier invulling en 
betekenis aan het leven te geven,  over in intolerantie.  
 
Een van de beste traktaten over dit verschijnsel is van de hand van de Nederlandse 
theoloog Harry Kuitert. In zijn boek ‘Dat moet ik van mijn geloof’ typeert hij 
‘godsdienst als troublemaker in het publieke domein’. Hij verwerpt de politieke 
praktijk die wij overal in de wereld zien, waarbij godsdienstigen de eigen 
gedragsregels via wetgeving aan anderen willen opleggen. Kuitert zegt: “De staat 
heeft als taak de burger te vrijwaren voor het geloof van andersdenkenden”.  
Maar in ons land is zelfs een liberale premier bereid de vrijheden van burgers te 
ruilen voor de politieke steun van orthodox christelijke partijen in de Eerste kamer 
aan een bezuinigingsprogramma.  
 
De ellende wereldwijd is echter nog vele malen groter.  
En leidt er zelfs toe dat in veel landen niet-gelovigen en zeker afvalligen van het 
dominante geloof, worden bedreigd, vervolgd en niet zelden gedood. Daarom 
steunen Humanisten wereldwijd, via de IHEU, en via landenorganisaties zoals het 
HV, de beweging van ex-moslims. In de lobby naar de Verenigde Naties, maar ook in 
concrete noodsituaties. 
 
Dames en heren ik weet wel dat veel religieuze mensen, (al dan niet atheïstische) 
dominees, priesters en academische theologen in ons land wel tolerant zijn en 
hiermee niets te maken willen hebben. Maar de post-humanistische geluiden dat het 
humanisme zich niet moet inlaten met deze vorm van religiekritiek blijf ik verwerpen.  
Natuurlijk kunnen wij in ons land goed samenwerken met relatief verlichte leden van 
kerkgenootschappen. Maar het is en blijft een taak van het Humanisme om 
waakzaam te blijven tegen alle vormen van religieuze intolerantie.  



Nu ik lid ben van het bestuur van de IHEU word ik dagelijks geconfronteerd met de 
noodzaak daarvan. Of het nu gaat om de desastreuze effecten van wetgeving tegen 
godslastering, het vervolgen van atheïstische bloggers in Bangladesh, het stenigen 
van “overspelige vrouwen” in Egypte of het onnodig overlijden van Ierse vrouwen als 
gevolg van het abortusverbod, er ligt een taak voor ons.  
 
Anders is er geen echt Feest van de Rede te vieren. 
En daarom bestrijden wij humanisten religieuze intolerantie.  
Te land, ter zee, in de lucht, in Nederland en waar ook ter wereld!  
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