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Premier Rutte spreekt zich uit over Pasen 
met doorleefde woorden en ervaringen 
Premier Mark Rutte was woensdag in de Haagse Sint-Jacobus de Meerderekerk om er een 

kaarsje te branden. Met een tweet plus foto vestigde hij er de aandacht op. 

Piet H. de Jong 0 10 april 2020, 15:15 aangepast 13 april 2020 16:31 

Premier Mark Rutte in de Jacobuskerk. Rutte bespreekt met een afvaardiging van de katholieke kerkgemeenschappen hoe men in 
de kerk omgaat met vraagstukken rond het coronavirus. (beeld anp / Remko de Waal) 

Later op de dag, tijdens het wekelijkse coronadebat in de 

Tweede Kamer, kwam hij ongevraagd terug op zijn kerkbezoek. 

In de gesprekken die hij in de kerk had met verschillende 

kerkleiders emotioneerde het hem, vertelde Rutte, hoe 

kerkleden wegen zoeken om toch om te zien naar elkaar. 

Opeens blijkt hoe inventief kerken zijn om verbinding te 

leggen en hoop te bieden. 'De kerken spelen daarin zo'n 

belangrijke rol omdat zij zo'n grote rol hebben in de textuur 

van de samenleving.' 



zijn. De staat - ook de liberale staat - heeft juist de religie -

evenals de kunsten en wetenschap - nodig om waarden te 

ontwikkelen en te onderhouden. 1 

God voor alle mensen gelijk 

In WD-kring staat het werk van de beroemde Franse politiek 

filosoof Alexis de Tocqueville (1805-1859) in hoog aanzien. 

Rutte noemt hem zelfs zijn favoriete filosoof. Sophie van 

Bijsterveld
1 
oud-CDA-senator en hoogleraar religie, recht en 

samenleving aan de Radboud universiteit, scheef hierover in 

Radjxeen verhelderend artikel. Ze stelt vast dat de inzichten 

van Tocqueville in Nederland steeds populairder worden. Maar 

er is een blinde vlek over wat deze filosoof schreef over het 

cchristelijk geloof in Amerika als de belangrijkste politieke 

institutie'. Na zijn rondreis door de VS stelde Tocqueville vast 

dat op de bodem van het christelijk geloof de democratie zo 

goed kon gedijen, omdat voor God alle mensen gelijk zijn. Van 

Bijsterveld constateert dat in Nederland sinds het eind van de 

jaren negentig van de vorige eeuw c religie in korte tijd van een 

verwaarloosde grootheid tot een open zenuw in de 

samenleving is geworden'. 

� 

.In de ademP-auze van de coronacrisis denkt 

de Tweede Kamer vast vooruit 

Het is een herkenbaar beeld dat beide CDA' ers in hun 

artikelen schetsen. Juist daarom zijn de publieke uitingen van 

premier Rutte deze week over het belang van het christelijk 

geloof zo opmerkelijk. Zo anders dan het geneuzel over het 

zoeken van paaseitjes. Onbekommerd spreken over de hoop 

die in je is, deed ook de minister van eredienst, Ferd 

Grapperhaus. Hij sprak een videoboodschap een 

paasboodschap in
1 
te zien op www.cioweb.nl. Grapperhaus 

heeft het over de hoop van de wederopstanding, die mensen 

inspireert om in tijden als deze elkaar te bemoedigen. 

Het zijn weldadige uitspraken die laten zien hoe goed het is 

religie niet op te sluiten achter de voordeur, maar een 

volwaardige plek te gunnen in de publieke samenleving. 

httos://www.nd.nl/ooinie/ooinie/965564/rutte-soreekt-zich-uit-over-oasen 


