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Daniëlle Woestenberg over de gezamenlijk 
verklaring van religieuze organisaties: 'Dit is 
nog niet eerder gebeurd' 
Voor het eerst komen christenen, moslims, boeddhisten en hindoes in Nederland samen met 

een advies. De koepelorganisaties roepen met klem op religieuze bijeenkomsten zo klein 

mogelijk te houden. 

Hilbert Meijer 0 26 maart 2020, 20:25 aangepast 21:44 

Daniëlle Woesten berg (beeld nd) 

► UTRECHT

Tot 1 juni geldt een verbod op samenkomsten, behalve voor 

religieuze bijeenkomsten. Daarvoor geldt een maximum van 

dertig aanwezigen. Maar het is onverstandig de volle ruimte te 

pakken die de overheid biedt, vinden de religieuze organisaties 

in Nederland. 
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De Boeddhistische Unie, het Contactorgaan Moslims en 

Overheid, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de 

Hindoeraad kwamen donderdag met een gezamenlijk, 

dringend advies fysieke aanwezigheid bij samenkomsten zo 

veel mogelijk te beperken. 

Hoe bijzonder is zo'n gezamenlijke verklaring? 

Daniëlle Woestenberg, secretaris van het Interkerkelijk 

Contact in Overheidszaken (CIO): 'Dit is nog niet eerder 

gebeurd. We werken wel vaker samen, kennen elkaar wel 

vanuit samenwerking bij geestelijke verzorging maar zo'n 

gezamenlijk strategisch document is er voor het eerst.' 

Ging daar veel discussie aan vooraf? 

'Nee, we hadden elkaar vrij snel gevonden. De afgelopen 

dagen kregen we vaak de vraag waarom alle evenementen tot 1

juni verboden zijn, maar er een uitzondering gemaakt wordt 

voor religieuze bijeenkomsten. Een goede vraag, ik zou het 

eigenlijk ook niet weten. We hadden zelf ook zorgen over die 

lijn: hoe kunnen we samenkomsten zo veel mogelijk beperken 

als de politiek zegt dat we met dertig mensen bij elkaar mogen 

komen?' 

De uitzondering kwam er niet op verzoek van religieuze 

organisaties? 

'Nee, dat ging uit van het kabinet. Wij hebben daar als 

religieuze organisaties niet om gevraagd. Eerst werd er een 

maximum van honderd mensen gesteld, deze week ging dat 

naar dertig voor uitvaarten, huwelijken en religieuze 

bijeenkomsten. Terwijl vanuit de kerkelijke wereld al vrij snel 

gezegd werd: houd bijeenkomsten zo veel mogelijk online. 

Daarvoor hoef je niet met dertig man bij elkaar te komen.' 

Heeft die grens van dertig aanwezigen voor onnodige 

verwarring gezorgd? 

'Ja, er zijn dan altijd mensen die zeggen: waarom zouden we 

niet bij elkaar komen als het wel mag? Daarom geven we nu 

collectief aan dat we als religieuze organisaties op één lijn 

zitten: beperk je zo veel mogelijk. Daarmee willen we ook de 
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meer orthodoxe gelovigen duidelijkheid bieden. Er zijn 

mensen die geestelijk in een dilemma zitten: ik moet toch 

vieren? Wij geven aan: nu hoeft het even niet.' 

Is daar binnen de verschillende religieuze gemeenschappen 

nog discussie over? 

'Er zijn altijd mensen die vinden dat de eredienst in stand 

gehouden moet worden. Maar we zitten niet voor niets met z'n 

allen thuis. We hebben een verantwoordelijkheid voor de 

zwakkeren in de samenleving. Dus moeten we ons bewust zijn 

van de risico's als we toch bij elkaar komen. Daar hebben we 

de nadruk op willen leggen.' < 
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