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Betreft: geen onderscheid tussen religies en levensbeschouwing tijdens coronacrisis 

 

Geachte heer Grapperhaus, 

Met respect hebben wij geluisterd naar de maatregelen die u gisterenavond heeft 

afgekondigd om de coronacrisis het hoofd te bieden. U doet een extra beroep op ons, 

burgers van Nederland, om gezamenlijk en ieder individueel alles te doen wat nodig is om 

elkaar te beschermen. Niemand uitgezonderd. En terecht, iedereen is in deze crisis gelijk.   

Het heeft ons dan ook verbijsterd dat deze gelijkheid niet blijkt te worden gemaakt tussen 

mensen die religieus zijn en mensen die geen godsdienstige levensbeschouwing hebben. U 

maakt uitzonderingen voor ‘religieuze huwelijken’ en alle andere ‘religieuze bijeenkomsten’. 

De normen voor samenkomsten worden voor het predicaat ‘religieus’ opgerekt tot 30 

personen. Niet alleen wij humanisten vinden dit onbegrijpelijk. Op sociale media gaven ook 

religieuze mensen aan deze aparte behandeling van religie niet te kunnen plaatsen. Het 

coronavirus is immers voor iedereen net zo gevaarlijk, godsdienstig of niet-godsdienstig. Het 

virus vraagt van eenieder dezelfde offers, godsdienstig of niet-godsdienstig. 

Wij weten niet wat uw overwegingen hierbij zijn geweest. Wij weten wel dat wat uw 

overwegingen ook zijn, ze niet passend zijn in een samenleving waarin religie en niet-

godsdienstige levensbeschouwingen grondwettelijk gelijk dienen te worden behandeld. Waar 

godsdienstige mensen troost putten uit religieuze bijeenkomsten, daar halen niet-

godsdienstige mensen vaak inspiratie uit een bezoek aan concerten, kunstexposities, 

filosofische lezingen, of uit sport of andere vormen waarin ze gezamenlijkheid beleven. 

Helaas zijn al deze samenkomsten nu niet verstandig in de strijd tegen het coronavirus. Dat 

kunnen wij begrijpen. We moeten gezamenlijk en gelijkelijk de last dragen die de bestrijding 

van het coronavirus met zich meebrengt. Wij begrijpen niet dat u deze gelijkheid doorbreekt 

door een aparte status voor religieuze bijeenkomsten af te kondigen.  

Wij roepen u dringend op deze ongelijke behandeling per direct te stoppen. 

Hoogachtend 

 

Boris van der Ham                                                             Christa Compas 

Voorzitter Humanistisch Verbond                                    Directeur Humanistisch Verbond                                           


