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VRIJDENKERSDAG 22 SEPTEMBER 2012 
 
In juni ’12 heeft een Duitse rechter te Keulen ouders veroordeeld omdat zij hun kind 
de kindermishandeling van besnijdenis lieten ondergaan. Op grond van een religieuze 
traditie kwamen de religieuze Joodse rabbijnen en organisaties in beweging. Door 
deze druk kondigde in Juli ’12 de Duitse Bondsregering aan, dat zij zouden nagaan 
hoe zij de wettelijke basis kunnen aanpassen om het mogelijk te maken dat met het 
zogenaamde principe van ‘godsdienstvrijheid’ deze verwerpelijke traditie in stand kan 
worden gehouden. 
In augustus ’12 heeft een arts een aanklacht ingediend tegen Rabbijn Goldberg die 
duizenden besnijdenissen heeft uitgevoerd. 
 
De punten van de Atheïstisch Seculiere Partij: 

1. Besnijdenis onder druk van religie is een inbreuk op de integriteit van het 
menselijk lichaam waarvoor geen medische noodzaak bestaat; 

2. Religie (ouder/verzorger) mag niet zonder medische noodzaak de lichamelijke 
integriteit van een minderjarige aan tasten; 

3. De overheid dient de individuele ontwikkeling van kind tot volwassenheid te 
beschermen (universele rechten van een kind). 

Elke vorm van besnijdenis is een genitale verminking, dit is een kwalijke 
expressievorm van religie. 
 

Opstaan tegen Jongensbesnijdenis 
 

 
 

STEUNFONDS VERKIEZINGEN 
 
In April 2012 hebben we verzocht om eenmalige financiële steun om te kijken of we 
de verkiezingen konden financieren. De actie om extra financiële middelen te 
verwerven heeft 500 Euro opgeleverd. Daarvoor willen we een ieder hierbij nog 
bedanken.  
 
Begin mei’12 is door de digitale stemming onder de leden vastgesteld dat we niet 
deelnemen aan de verkiezingen.  
 
Met de verworven gelden, gaan we onze politieke naam registreren bij Kiesraad. We 
zullen de ASP dan als officiële politieke partij laten registreren. Over de datum zullen 
we een ieder nog informeren. 
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NIEUWE MENSEN 
 
Voor de zomervakantie gaf Jorden Spliethof aan, om gezien kleine gezondheids-
redenen op termijn te willen stoppen met zijn penningmeesterschap en zijn 
beheerderrol van het aspforum. In de Nieuwsbrief van juni’12 melden we al op zoek te 
zijn naar vrijwilligers om de open vallende taak en onze andere plannen te kunnen 
invullen.  
 
In de grote vakantie heeft Karin Groen zich bereid gevonden om het 
penningmeesterschap op zich te nemen. Bij het zoeken van nieuwe mensen melde 
Yurre Wieken ook voor een ander pad te willen kiezen op grond van zijn studie, hierbij 
zijn de mededeling van Yurre:  
 
Beste leden en sympathisanten van de ASP, 

Hoewel ik mij de afgelopen anderhalf jaar met veel enthousiasme voor de ASP heb 
ingezet, moet ik er nu helaas een punt achter zetten. De combinatie van mijn 
studie in Nijmegen, verenigingsverantwoordelijkheden aldaar, en mijn relatie op 
afstand, laat helaas te weinig tijd over voor het ASP-bestuurslidmaatschap. 
Wanneer ik merk dat ik er te weinig tijd en energie in kan steken, moet ik mijn 
conclusies trekken en plaats maken voor mensen die beter inzetbaar zijn. Hoewel 
ik het betreur dat dit nodig is, acht ik het uiteindelijk in het belang van de partij, 
want de ASP heeft mensen nodig die zich er volledig in kunnen gooien en dat kan 
ik nu niet. Ik blijf voorstander en pleitbezorger van het seculiere ideaal en hoop 
ten volste dat de ASP over een paar jaar tot wasdom is gekomen en zich echt in de 
politieke arena en het maatschappelijke debat kan mengen. 

Yurre Wieken 
 
Als bestuur willen we Jorden Spliethof en Yurre Wieken bedanken voor hun inzet voor 
de ASP vanaf oktober 2010. 
 
Na veel zoeken en e-mailen naar vele leden hebben we voor het secretariaat in de 
afgelopen weken ook een nieuw bestuurslid kunnen vinden, te weten Henk Slegten. 
Verder is de commissie Publiciteit & Communicatie (P&C) uitgebreid met Guido 
Weidema. De beheerderrol van het aspforum is overgenomen door Wilco Wigman en 
wordt er samen met Lex Suurmeijer gekeken wanneer we het forum zelf reclamevrij 
kunnen gaan beheren. 
 

HET ASP OP ANDERE KANALEN 
 
Op de Atheïsmedag 2012 “Festijn van de rede” is Hans de Vries als voorzitter 
geïnterviewd door Dick Metselaar over hoe de ASP haar politieke rol zit.  
Kijk voor het beeldverslag op ons ASP Nederland YouTube Kanaal:  

 http://www.youtube.com/watch?v=X2I6e_3wVFM&feature=youtu.be  

Dit beeldverslag is gemaakt door Malin Kolbrink van de commissie P&C. 
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