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Samenvatting 
 
Tijdens het 25 jarig regeringsjubileum van H.M. de Koningin, in 2005, is voor het eerst een 
Multireligieuze bijeenkomst "In Vrijheid Verbonden" in de Domkerk te Utrecht georganiseerd. Deze 
bijeenkomst werd georganiseerd om de waarde en rijkdom van de levensbeschouwelijke en 
religieuze verscheidenheid in Nederland te benadrukken en te benutten, en het belang van 
verdraagzaamheid uit te dragen.  
Het initiatief "In Vrijheid Verbonden" sluit in haar ontmoetingsdoelstelling aan bij andere initiatieven 
 waarin gewerkt wordt aan toenadering tussen mensen van verschillende culturen, religies en 
levensbeschouwingen maar onderscheidt zich doordat het landelijke religieuze en 
levensbeschouwelijke koepelorganisaties bij elkaar brengt en ruimte biedt voor liberale en 
orthodoxe stromingen.  
De derde viering van "In Vrijheid Verbonden" zal plaatsvinden op 25 januari 2010 in de Domkerk 
te Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst zal de VNG aandacht besteden aan het gedachtegoed van 
"In Vrijheid Verbonden" en stilstaan bij meer openheid voor het religieuze debat.  
Met deze ledenbrief wordt u op de hoogte gebracht van dit landelijk initiatief en aangegeven dat de 
koepelorganisaties uit de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen u 
zullen benaderen met het verzoek om ook op lokaal niveau  "In Vrijheid Verbonden"  aan dit 
initiatief invulling te geven. 
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
 
Aanleiding 
Tijdens het 25 jarig regeringsjubileum van H.M. de Koningin, in 2005, is voor het eerst een 
Multireligieuze bijeenkomst "In Vrijheid Verbonden" in de Domkerk te Utrecht georganiseerd. Deze 
bijeenkomst werd georganiseerd om de waarde en rijkdom van de levensbeschouwelijke en 
religieuze verscheidenheid in Nederland te benadrukken en te benutten, en het belang van 
verdraagzaamheid uit te dragen.  
 
Aan de bijeenkomst namen alle koepels afkomstig uit de verschillende religieuze en 
levensbeschouwelijke gemeenschappen in ons land deel.1 H.M. de Koningin gaf toen aan dit een 
verbindende initiatief te vinden dat niet moest worden losgelaten. 
De daarop volgende bijeenkomst in 2007 werd bijgewoond door H.M. de Koningin, Prins Willem 
Alexander en Prinses Maxima. De derde bijeenkomst van "In Vrijheid Verbonden" in 2008 stond in 
het teken van de verdieping.  
 
 
Grondslag voor het ontstaan van "In Vrijheid Verbonden" is dat er op 23 januari 1579 de 
noordelijke Gewesten van de Republiek der Nederlanden te Utrecht ‘een eeuwig verbond van 
                                                      
1 Deelnemers: de Boeddhistische Unie Nederland, de Stichting Turks-Islamitische Culturele Federatie, TICF, Milli Görüs 
Noord Nederland, Unie van Marokkaanse Moskeeën in Nederland, UMMON, World Islamic Mission, WIM, 
Overkoepelende Sjiitische Vereniging, OSV, Nederlandse Islamitische Federatie, Islamitische Stichting Nederland 
Diyanet, Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN), Unie van Lahore Ahmadiyya,  Moslim Organisaties Nederland, 
ULAMON, HAK-DER, Nederlandse Moslim Raad, Stichting Islam en Burgerschap,  Samen Kerk in Nederland (SKIN), 
Raad van Kerken in Nederland, Evangelische Alliantie, Landelijk Platform Pinkster- en Volle Evangelie gemeenten VPE, 
Contact Orgaan Gereformeerde Gezindten, Interkerkelijk Contactorgaan inzake de Overheid, CIO, Hindoeraad Nederland, 

Humanistisch Verbond Nederland en het Centraal Joods Overleg. 
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eenheid’ op basis van vrijheid van godsdienst en respect voor ieders levensovertuiging (Unie van 
Utrecht) sloten. Dit grondrecht van vrijheid van godsdienst en het inzicht dat de overheid niet mag 
treden in de geloofs- of levensovertuiging van haar burgers zijn onlosmakelijk verbonden en 
vormen de basis voor vreedzaam samenleven. In artikel 18 van de Universele verklaring van de 
rechten van de mens van de Verenigde Naties uit 1948 is dit grondrecht nader omschreven. 
 
Het initiatief "In Vrijheid Verbonden" sluit in haar ontmoetingsdoelstelling aan bij andere initiatieven 
 waarin gewerkt wordt aan toenadering tussen mensen van verschillende culturen, religies en 
levensbeschouwingen maar onderscheidt zich doordat het landelijke religieuze en 
levensbeschouwelijke koepelorganisaties bij elkaar brengt en ruimte biedt voor liberale en 
orthodoxe stromingen.  
 
Deze geweldige breedte in de achterban heeft consequenties voor de invulling van de 
samenwerking en van de bijeenkomsten, maar is tevens het belangrijkste onderscheidende 
kenmerk van "In Vrijheid Verbonden". In een algemeen onderschreven ‘Gemeenschappelijke 
Verklaring in Vrijheid Verbonden’ van 23 januari 2007 is dit basisgedachtegoed zorgvuldig 
geformuleerd2. 
 
 
Verankering initiatief  tot nu toe 
Naast het elkaar regelmatig ontmoeten en het wederzijds kennismaken met elkaars religies en 
levensbeschouwingen zal het accent in de komende tijd gaan liggen op het extra betrekken van 
jongeren en het element ‘vieren van verbondenheid’. Ook wil het initiatief bezien op welke wijze op 
lokaal niveau dit landelijk initiatief kan worden doorgegeven. De koepelorganisaties willen 
gemeenten gaan benaderen met het verzoek kennis te nemen van dit landelijk initiatief en de Unie 
van Utrecht en de Universele verklaring van de rechten van de mens op lokaal niveau een plek te 
geven. 
 
 
Viering “In Vrijheid Verbonden” 2010 
De volgende viering zal gaan plaatsvinden op 25 januari 20103 in de Domkerk te Utrecht. 
Tijdens deze bijeenkomst zal de VNG aandacht besteden aan het gedachtegoed van "In Vrijheid 
Verbonden" en stilstaan bij meer openheid voor het religieuze debat.  
 
 
 
 

                                                      
2 www.invrijheidverbonden.nl 
 
3 Datum van 23 januari schuift op naar de maandag daaropvolgend i.v.m. respect voor religieuze 
en levensbeschouwelijke vrijdagen-zaterdagen-zondagen. 
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Tot Slot 
Met deze ledenbrief willen wij u op de hoogte brengen van dit landelijk initiatief en aangeven dat 
de koepelorganisaties uit de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen u 
zullen benaderen met het verzoek om ook op lokaal niveau  aan het initiatief  “In Vrijheid ‘ 
Verbonden"  invulling te geven. 
 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
 
 




