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Wij, vertegenwoordigers van verschillende gemeenschappen in Naarden, Bussum en 
Hilversumse Meent wijzen geweld uit naam van geloofsovertuiging af.  
Wij roepen op tot vreedzaam en respectvol samenleven, want dat is de grondslag van onze 
tradities.  
De sleutel daartoe is open en nieuwsgierig zijn naar anderen en elkaar aanspreken op snelle 
oordelen en onverdraagzaamheid.  
Zo kunnen we voorkomen dat conflicten elders in de wereld van invloed zijn op onze woon- 
en werkomgeving. 
 
Laten wij helder zijn: voor de huidige, gewelddadige ontwikkelingen in het Midden-Oosten en 
in Noord-Afrika bestaat ons inziens geen enkele religieuze rechtvaardiging. Juist voor de 
onderlinge conflicten in het Midden-Oosten tussen verschillende  geloofsgroeperingen 
bestaat zo’n rechtvaardiging niet! Binnen al deze tradities worden mensen beledigd en 
gekwetst, en erger nog, hun land uit verdreven of omgebracht vanwege hun geloof.  
Dat geldt ook voor de gewelddadige conflicten op andere plaatsen in de wereld.  
 
De problemen, die zich elders voordoen, dreigen te worden geprojecteerd op specifieke 
bevolkingsgroepen in Europa, en ook in Nederland. Wij maken ons zorgen over de 
spanningen die dit oproept in onze samenleving. 
 
Mensen kunnen steeds minder van elkaar hebben. Een paar voorbeelden: 
- Toename van antisemitische uitlatingen en daden tegen joden in Nederland 
- Verwijten aan Nederlandse moslims vanwege de extreem jihadistische ideologie van 

groeperingen in het Midden-Oosten 
 
Conflicten elders in de wereld dienen geen aanleiding te vormen tot problemen binnen onze 
woongemeenschappen. Religie kan voor velen een bron van inspiratie zijn in plaats van een 
reden voor minachting en conflict.  
In onze gemeenschappen staat liefde voor de medemens centraal. Wij benadrukken dat de 
ene groep niet de waarheid kan claimen ten koste van een andere groep. Onze tradities 
hebben gemeenschappelijke wortels en zijn slechts  verschillende routes naar hetzelfde doel: 
vreedzaam en respectvol samenleven. Ieder van ons is een medemens, dan pas jood, 
christen, moslim of andersdenkende. Gelovigen, maar ook andersdenkenden, vinden 
dagelijks inspiratie in hun traditie om een goed mens te zijn voor iedereen in zijn of haar 
omgeving. 
 
Wij, vertegenwoordigers van diverse gemeenschappen weten elkaar te vinden: samen 
roepen wij de mensen  op om open en nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Dat geldt voor buurt- 
en straatgenoten, collega’s, kinderen en leerkrachten, studiegenoten en wie je ook maar 
tegenkomt op de werkvloer, in sportclubs, winkels, horeca, openbaar vervoer of gewoon op 
straat. Leer elkaar kennen, laat je verrassen door verschillen, verbaas je over 
overeenkomsten. Zo ontstaat er waardering en respect. 
Daarom roepen wij onze medebewoners op om elkaar aan te spreken op snelle oordelen en 
onverdraagzaamheid, zeker als dat leidt tot discriminatie of gewelddadig gedrag. 
Wij roepen alle gemeenschappen en ook individuele inwoners binnen onze woonplaatsen op 
om deze verklaring te steunen. Door ondertekening, door verspreiding in hun achterban en 
door het uitdragen van deze boodschap. 
 
Wij bieden deze verklaring aan de burgemeesters van de drie plaatsen aan met het verzoek 
ons in woord en daad te steunen. 
 
Tot slot hopen wij, dat dit initiatief in meerdere plaatsen in Nederland navolging zal krijgen. 
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