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De liberale Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) is van mening 
dat artikel 6 van onze grondwet geen meerwaarde biedt. Religie is niet meer 
waard dan een andere mening, en wordt dan ook reeds beschermd door artikel 
7 van dezelfde grondwet. De JOVD staat een seculiere staat voor, waarbij 
godsdienst een privé-zaak is. De interne discussie over religie duurt overigens 
na 55 jaar nog altijd voort. Op het lustrumcongres dat 28 en 29 februari te Zeist 
wordt gehouden, zal een werkgroep met Herman Philipse (bekend atheïst) en  
Mohamed  Sini (voorzitter Islam & burgerschap) deze discussie een nieuwe 
impuls geven. 

Het artikel 6 dat de vrijheid van godsdienst garandeert, verschaft enkel voorrechten aan religieuze 
burgers. Landelijk voorzitter a.i. Egbert Adrichem: "Religie is slechts één van de zaken die 
bijdraagt aan de unieke identiteit van een individu en onderscheidt zich daarmee niet van een 
mening. Artikel 7, welke de vrijheid van meningsuiting garandeert, voldoet dan ook als 
bescherming van de grondrechten." Artikel 6 veroorzaakt nu vooral frustratie. De inmiddels 
beroemde vrijspraak in de zaak El Moumni, waarvoor de vrijheid van godsdienst als argumentatie 
werd gebruikt door de rechter heeft dit nogmaals duidelijk aangetoond. 

De jonge liberalen vinden het belangrijk dat eenieder zijn eigen gedachten en/of 
levensbeschouwing kan ventileren (zonder anderen daarmee te schaden) en daarnaar te leven in 
de privé-sfeer. In de publieke sfeer dient eenieder echter naar burgerschapsopvattingen te leven, 
om zodoende te bereiken dat burgers in onderlinge vrede kunnen leven. Tot het garanderen van dit 
laatste beperkt zich ook de rol van de overheid, zij dient dan ook geen partij te kiezen voor een 
godsdienst. Een volledig seculiere staat, waarbij besluitvorming op basis van de rede plaatsvindt, is 
dan ook het ultieme streven.  

Mohamed  Sini, voorzitter van de stuurgroep Islam & Burgerschap, pleit voor een duidelijke rol van 
religie in de samenleving. Op het lustrumcongres zal hij dit standpunt verdedigen ten overstaande 
van Herman Philipse, atheïst en filosoof. Philipse strijdt tegen alle religies en interpretaties, en 
schreef daartoe onder andere het Atheïstisch manifest (1995). De discussie die de heren op het 
lustrumcongres van de JOVD zullen aangaan, zal dan ook hoogstwaarschijnlijk niet tot 
overeenstemming leiden. Doch alle (oud-)JOVD'ers van de afgelopen55 jaar, welke aanwezig zijn 
op het lustrumcongres, zullen kunnen genieten van een mooie strijd. 

Het lustrumcongres vindt plaats ter gelegenheid van het vijfenvijftigjarig bestaan van de JOVD. 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.route55.nl. 
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