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Geachte minister-president Rutte, 
 

Het is 2021 en als kersverse voorzitter van het Humanistisch Verbond start ik met een 
vrijheidswens. Want met verbazing zie ik hoe vrijheid nog vaak ontbreekt of zwart-wit wordt 
benaderd. Hoe kan het bijvoorbeeld dat verpleeghuisbewoners tijdens de pandemie niet zelf 
konden kiezen of zij bezoek wilden ontvangen? Hoe kan het dat zonder hun inbreng het 
mensenrecht op een familieleven is onthouden? En waarom worden vluchtelingen die hier 
hun vrijheid willen beoefenen, niet gezien als de belichaming van vrijheid, maar juist als 
bedreiging ervan? Als humanist en als iemand die zulke onvrijheden heeft ervaren, weet ik 
hoe essentieel vrijheid is voor onze individuele menselijke waardigheid. Deze brief maakt de 
balans op, én is een pleidooi: maak vrijheid weer tot de kern van ons onderzoek en ons 
maatschappelijk handelen. Niet voor niets zei Spinoza: het doel van de staat is vrijheid. 

Decennialang vechten wij humanisten voor de vrijheid van elk kind om op school haar, zijn of 
diens eigen levensbeschouwelijke identiteit te ontwikkelen. Deze vrijheid moet volgens ons 
voorgaan op de vrijheid van schoolbesturen om hun religieuze opvattingen aan kinderen op 
te dringen. Hoe kan het dat in artikel 23 van de grondwet nu alleen aan het openbaar 
onderwijs de plicht opgelegd wordt om alle religies en levensbeschouwingen te eerbiedigen? 
Ik vind dat de grondwet de levensbeschouwelijke vrijheid van elk kind voorop moet stellen. 
Dat betekent dat alle vormen van onderwijs deze vrijheid van het kind moeten respecteren. 
Laten we dat in 2021 nu eindelijk wettelijk vastleggen. Want dat is vrijheid. 

Ook stuit ik tijdens de pandemie op een andere grondwettelijke vrijheidskwestie. Zij die hun 
inspiratie halen uit een religie krijgen veel meer ruimte om dit gezamenlijk te beleven dan zij 
die hun inspiratie halen uit kunst, theater, muziek, sport of gewoon uit de medemens. Deze 
verschillende behandelingen komen voort uit de interpretatie van grondwet artikel 6: de 
vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Maar wanneer geldt een zingevingsbron als 
godsdienst of levensovertuiging? Uit rechtsonderzoek blijkt dat zij ‘begrijpelijk’, 
‘samenhangend’, ‘belangrijk’ en ‘serieus’ moet zijn. Ook moet zij gaan over ‘de zin of doel 
van het bestaan’. De grondwet biedt dus veel meer ruimte om alle inspiratiebronnen gelijk te 
behandelen dan de overheid nu doet. Laten we ervoor zorgen dat ieder mens voorgoed 
gelijke kansen krijgt om samen zin te beleven. Want dat is vrijheid. 

 

 



Evenzo verbaas ik mij over de wettelijke vrijheden om over je eigen leven en dood te 
beslissen. Zo staat abortus, een van de meest veilige en veelvoorkomende medische 
behandelingen, nog steeds in het wetboek van strafrecht. Ook kunnen onbedoeld zwangere 
mensen nog steeds niet ongestoord de kliniek bezoeken of zelf besluiten hoeveel bedenktijd 
zij nodig hebben. De stemmen van deze mensen worden structureel niet gehoord. Dit zie ik 
ook terug bij keuzes over je eigen dood. Zo bepaalt de arts nu bij euthanasie of het lijden 
uitzichtloos en ondraaglijk is, niet de persoon zelf. Daarnaast mag kiezen voor je dood nu 
enkel in eenzaamheid, want hulp bij zelfdoding staat in het wetboek van strafrecht. Wat zijn 
de gevolgen van het criminaliseren van deze zorg en hulp? En onderzoek hoe we wél ruimte 
geven aan hulp bij zelfdoding. Zet hierbij de stemmen van de mensen zelf op de eerste 
plaats. Dan kunnen we onze zorg zo inrichten dat mensen op een waardige manier over hun 
eigen leven en dood kunnen beslissen. Want dat is vrijheid. 

Onderzoek met ons in 2021 opnieuw wat vrijheid in Nederland betekent. In zowel sociale als 
politieke context. Hoe creëren we samen de vrijheid waarin we als mens willen leven? Welke 
eisen stelt dit ook aan de invulling van gelijkheid? Deze reflectie heeft betrekking op nog veel 
meer gebieden die essentieel zijn voor de kwaliteit en waardigheid van het menselijk leven. 
Welke vrijheden staan we elkaar toe als het gaat om privacy en veiligheid? Welke 
‘imperfecties’ zijn geoorloofd? Welke spot accepteren we en welke verantwoordelijkheid 
nemen we ten behoeve van de vrijheid van meningsuiting? Ongemakkelijke vragen waar ook 
ik niet direct een antwoord op heb, maar die wel onze aandacht verdienen. Wij nodigen u uit 
om structureel met ons in gesprek te gaan. Zo kunnen wij met onze kennis en achtergrond u 
helpen bij het slijpen van uw meningen over deze ingewikkelde, maar essentiële 
onderwerpen. 

Samen maken wij een vrij Nederland. 

Ik hoop met u in 2021 in vrijheidsberaad te gaan. 

Hartelijke groeten, 

 

Mardjan Seighali 
Voorzitter Humanistisch Verbond 

 


