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Atheïstisch Seculiere Partij 
   

NIEUWSBRIEF | Nr. 4  
JAARGANG 2  ‐ JUNI 2013 

 

ATHEÏSMEDAG | 29 JUNI 2013  

 

Het Center for Inqiury Low Countries organiseert in samenwerking met 
vrijdenkersvereniging  De Vrije Gedachte de jaarlijkse Atheïsmedag. 
Het Center for Inquiry Low Countries is een seculier humanistische 
denktank ter bevordering van vrijdenken, humanisme, secularisme, 
scepticisme en atheïsme 
Locatie: Aula Academiegebouw, Domplein 28, Utrecht 
 

 
Vooraf een extra 
programmaonderdeel 12:30 
uur:  
Premiere van de documentaire film 
Collision! 

LIMITS TO THE FREEDOM OF 

EXPRESSION? 

Na de documentaire begint om 13:30 uur een feest van de rede met: 

 

Na afloop borrel en boekenverkoop 

 
 

 

 Column Maartje Klomp (student UvH; 
bestuurslid DVG): Humanistiekemerds. 

 Lezing Gert van Dijk (ethicus bij 
artsenfederatie KNMG en het Erasmus Medisch 
Centrum): Jongensbesnijdenis: het standpunt 
van de KNMG 

 Column Anton van Hooff (voorzitter De Vrije 
Gedachte): Circumcisie besnijdt 
godsdienstvrijheid 

 Lezing Nahed Salim (schrijfster van o.a. Allah 
houdt niet van vrouwen): Over vrouwen en 
islam 

Pauze 
 Column Rein Zunderdorp (voorzitter van het 

Humanistisch Historisch Centrum; oud-voorzitter 
Humanistisch Verbond): Waarom humanisten 
religieuze intolerantie bestrijden 

 Aanbieding eerste exemplaar Philosophy for a 
better world aan filosoof Paul Cliteur 

 Lezing Floris van den Berg (directeur CFI Low 
Countries): Moraal zonder religie 

 Column Hans de Vries (voorzitter ASP): Politiek 
atheïsme: de rede is politiek? 

 
Als spreker zal ik zeker oproepen bij de aanwezige vrijdenkers, sceptici en atheïsten 
om lid te worden van de ASP. Wie zijn er bij om deze oproep mede gestalte te geven? 
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Nu onze eigen eerste Openluchtfestival van de Rede te houden op zaterdagmiddag 7 
september 2013 te Deventer. De contouren van de middag beginnen vorm te krijgen. 
Er hebben al vele sprekers toegezegd te komen spreken.  
We hebben nog wel behoefte aan een verder invulling rondom muziek en sketches om 
het festival als feest te laten slagen.  Wie hierover nog ideeën heeft kan het 
organisatiecomité. 
 
Verder kunnen mensen van organisaties en verenigingen zich aanmelden om deel te 
nemen aan de informatiemarkt die rondom de muziekkoepel op het worpplantsoen zal 
worden georganiseerd.  

Het Openluchtfestival van de Rede heeft als thema meegekregen:  
Theïsme: werkelijkheid of illusie? 

Tijdens het Openluchtfestival van de Rede zullen de volgende onderwerpen aan bod 
komen: 

1. Wat is atheïsme? 
2. De vrije wil het bewustzijn van het individu  
3. Atheïst(en) kom uit de kast – (inter)nationaal  
4. Strijd tegen blasfemiewetgeving en geloofsprivileges 
5. De seculiere samenleving - “laïcisme”  

Op dit moment hebben de volgende sprekers toegezegd te komen:  
 Sanne Terlouw (schrijfster) spreekt over ‘Openbaar onderwijs is een recht voor alle 

kinderen in Nederland’. 
 Anton van Hooff (voorzitter van de Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte) houdt een 

hagenpreek over ‘Humanisme is Atheïsme’. 
 Floris van den Berg (filosoof en directeur van CFI-Low Countries) gaat in op het atheïsme 

in relatie tot het veganisme. 
 Hans de Vries (voorzitter van de ASP) spreekt over het laïcisme als politiek uitgangspunt 

om te komen tot een seculiere samenleving. 
 August Hans den Boef (schrijver van het boek Nederland Seculier!) geeft antwoord op de 

vraag: 'U denkt dat u ongelovig bent, maar misschien vertoont u onbewust nog restanten 
van religieus gedrag? 

 Marcel Wissenburg (Prof. Politieke Theorie, Raboud Universiteit) gaat in op “Strijd tegen 
blasfemiewetgeving en geloofsprivileges”. 

EXTRA |’s ochtends 11:00 uur | Humanistische stadswandeling Deventer 
In de ochtend verzorgen leden van het Humanistisch Verbond, afdeling Deventer, een 
humanistische wandeling door de binnenstad van Deventer.  
De wandeling heeft als titel: Van Greet Groote tot Van Vloten.  
Aanvang : 11.00 uur (verzamelen om 10:45 uur voor het Station Deventer) Kosten: 5 Euro  
Na de wandeling kun je in de binnenstad op eigen rekening wat eten of al naar het 
worpplantsoen gaan. Je gaat dan met het pontje naar de overkant van de IJssel. 

 
 

 


