
Twee raadsleden praten over de volgende kwestie:

Isde zevende dag
een Leidse rustdag?
LEIDEN - Sinterklaas meldt zich in het
land en de feestdagen komen nader-
bij. Juist in deze drukke periode is een
dag rust in de week zeer welkom. Ik
ga met twee Leidse politici in gesprek
over wat een dagrust in de weekbete-
kent,hoedeze vorm tegeven en welke
rol de overheid hierbij heeft.

door Eddo Velders

Mart Keuning en Dick de Vos,
gemeenteraadsleden te Leiden, ver-
tegenwoordigen ieder een andere
politieke partij. Beiden vinden het
prettig regelmatig aan een kerkelij-
ke viering mee te doen.De Vos:"Als
politicus moet je non-stopalert zijn.
Dan is het weldadig om af en toe
je gevoelens en gedachten tot rust
te kunnen brengen en te ordenen.
Ruim een uur niets te hoeven zeg-
gen, nergens iets van hoeven te vin-
den en alleen maar luisteren. Ritu-
elen en ontmoetingen met andere
mensen met soortgelijke behoeften
helpen daarbij enorm."
"Los van religieuze invulhng heb
ik een rustdag nodig. Even op de
waakvlam, genieten met vrienden,
familieen lekker bewegen.De beste
ideeen ontstaan niet voor niets als
je even afstand neemt, bij mij bij-
voorbeeld als ik over het strand
wandel. Ontspanning biedt ruimte
voorandere zakendiedoordeweeks
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Dick de Vos en Mart Keuning: "Een
rustmoment in de week is belangrijk,
maar het is niet aan de overheid om
daarvoor dezondag aan te wijzen lou-
ter omdat dat de traditioneel christe-
lijke feestdag is" (Foto: pr/Eddo Veld-
ers).

niet aan de orde komen, heerlijk",
vertelt Keuning. "Vogels kijken en
excursies leiden in de natuur bren-
gen mij welkome ontspanning",
vult De Vos aan.
In de noodzaak voor rust, het
genot van een religieuze viering
en het hebben van een rustdag vin-
den beide heren elkaar. Naast hun
maatschappelijke taak, de brood-
winning en met name voor De Vos
de mantelzorg, is een moment van
rust een weldaad. In de vormgeving
van de rustdag verschillen zij.

station. De supermarkt op het Sta-
tionsplein was open. De afspraken
over openingstijden van de winkels
in Leiden maakt dit mogelijk. Dat
zie je niet alleen bij supermarkten.
Ook kleine ondememers voelen de
druk om op zondag of feestdagen
open te zijn."
De Vos reageert: "Werken opzondag
of met kerst geeft mensen de gele-
genheid om op een ander moment
vrij te zijn. Voor het vieren van het
Suikerfeest of het bezoeken van de
moskee op vrijdag." Hij wijst verder
opde in Nederland bestaande schei-
ding van kerk en staat. "Een rust-
moment in de week is belangrijk,
maar het is niet aan de overheid om
daarvoor de zondag aan te wijzen
louter omdat dat de traditioneel
christelijke feestdag is." Keuning en
de Vos pleiten voor een levendig en
respectvol debat over onze normen
en waarden: "Laten we samen hier-
voor de rust bewaren".•

Rustdag?
Keuning hecht aan het gemeen-
schappelijk beleven van een rust-
dag op hetzelfde moment. "Ieder-
een heeft rust nodig. En als we dat
tegelijk organiseren, hebben men-
sen tdjd om zich in verbanden te
begeven waarin ze niet alleen maar
economisch mens zijn. De familie,

de sportclub of de wijk- of buurtver-
eniging, of de kerk. Dat is cruciaal
voor mensen zelf en voor de samen-
leving. Als we geen gezamenlijke
vrije dag meer organiseren, gaat
dat verloren. Op eerste kerstdag
liepen mijn vrouw en ik naar het

De Raad van
Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwe-
lijk Platform Leiden een serie arti-
kelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen. Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com.•
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