
 

 

 

 
 

Aanslagen hebben de laatste dagen heftige en  
emotionele reacties losgemaakt, ook onder de leden 
van de kerken in Vlaardingen.  
 

De PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen vindt het 
gepast om drie reacties onder uw aandacht te brengen.  

 
Eerst die van de landelijke vredesbeweging PAX. Hierin wordt de kracht van de verbondenheid onderstreept, ook 
blijvende verbondenheid met de mensen in conflictgebieden zoals Syrië die net als wij verlangen naar vrede. 
Ten tweede de toespraak die burgemeester Bert Blase bij de herdenking in het Stadskantoor maandag jl. hield. Hier-
in wordt stilgestaan bij het feit dat er veel meer slachtoffers van IS zijn - ook moslims - in Beiroet, Bagdad en het 
Russische  vliegtuig boven de Egyptische woestijn. 
De derde verklaring is van de Eyup Sultan moskee waarin men als moslim nadrukkelijk afstand neemt van zulke ge-
welddadigheden en iedereen uitnodigt om mee te bidden tot bescherming.  

We hebben er vertrouwen in dat deze drie reacties - uit zeer verschillende bronnen - ons zullen helpen onze eigen 
persoonlijke reacties te vormen en een bijdrage te geven aan vrede in onze samenleving. Vrede! Wie durft? 

 

Parijs en de kracht van verbondenheid 
 
Het geweld in Parijs heeft ons diep geraakt. De beel-
den van de vaak jonge slachtoffers zijn aangrijpend, 
het verdriet van nabestaanden onvoorstelbaar. We 
moeten dit geweld tegen onschuldige burgers krach-
tig veroordelen. En opnieuw onze vastberadenheid 
en verbondenheid tonen.  
 

Het geweld in Parijs wil ons vertrouwen in mensen, 
ons gevoel van veiligheid ondermijnen. En het is niet 
eenvoudig daar weerstand aan te bieden. Wie maakt 
zich geen zorgen over wat er nog meer kan gebeuren. 
Ook in Nederland. En toch moeten we ons niet laten 
leiden door de angst die terreur juist wil zaaien. 
 

Het geweld in Parijs houdt ons ook een spiegel 
voor. Eens te meer beseffen we dat er ook in Bag-
dad, in Beiroet en op zo veel andere plaatsen 
burgers door geweld om het leven zijn gekomen. 
Eens te meer beseffen we waarom vluchtelingen 
uit Syrië veiligheid in Europa zoeken. 
 

Politieke leiders hebben met krachtdadige woorden 
gereageerd op het geweld in Parijs. We zijn in oorlog 
met ISIS. Politieke leiders hebben de zware verant-
woordelijk onze veiligheid te garanderen. Maar het is 
belangrijk weloverwogen te handelen. Ze moeten niet 
vervallen in fouten die in het verleden zijn gemaakt. 
 

Als vredesbeweging is PAX al ruim 15 jaar actief in 
Syrië en Irak. Wij werken dagelijks met mensen 
die in de meest moeilijke omstandigheden blijven 
geloven in vrede. Ze blijven zich daarvoor inzet-
ten. En voelen zich daarbij gesteund door mensen 
in Nederland die hun vredesideaal delen.  
 

Deze mensen in Syrië en Irak waarschuwen dat bom-
bardementen ISIS vooral in de kaart speelt. ISIS zoekt 
de militaire confrontatie. ISIS wil de angst voor 
vluchtelingen aanwakkeren. 
Daarom moeten we niet kiezen voor een oorlog 
met ISIS maar voor een diplomatiek offensief 
voor vrede in Syrië. Daarom moeten we niet kie-
zen voor het sluiten van de grenzen maar voor 
een humane opvang van vluchtelingen. 

 
In oorlogsgebieden zien we dat geweld tot haat en 
haat tot nieuw geweld leidt.  
Maar we zien ook overal mensen die deze cirkel 
van geweld en tegengeweld willen doorbreken. 
Deze verbindende krachten zijn overal nodig. In 
Syrië. In Parijs en ook in onze eigen samenleving. 
 

Voorbeelden van die verbindende kracht komen we 
overal tegen. Op de meest onverwachte plekken. Ook 
onder de nabestaanden van slachtoffers van het ge-
weld in Parijs. Dit schreef Antoine Leiris, die zijn 
vrouw Helene verloor:  
 

“Op vrijdagavond hebben jullie het leven gestolen van 
een bijzonder mens, de liefde van mijn leven, de moeder 
van mijn zoon. Maar jullie zullen niet mijn haat krij-
gen. Ik weet niet wie jullie zijn en ik wil dat niet weten, 
jullie zijn dode zielen. Als de God, voor wie jullie blinde-
lings hebben gedood, ons heeft geschapen naar zijn 
eigen beeld dan is elke kogel in het lichaam van mijn 
vrouw een wond in zijn hart. 
 

Dus nee, ik zal jullie niet het genoegen gunnen om 
jullie te haten. Jullie willen dat. Maar als we met woede 
op haat reageren zouden we ons over geven aan de-
zelfde naïviteit die jullie gemaakt heeft tot wat je bent. 
Jullie wilden me angst aanjagen waardoor ik wan-
trouwend naar mijn medemensen zou gaan kijken en 
mijn vrijheid zou opofferen voor mijn veiligheid. Maar 
jullie hebben verloren. (….)  
 

Wij tweeën, mijn zoon en ik, we zullen samen sterker 
zijn dan elk leger in de wereld. 
Ik kan niet meer tijd aan jullie verspillen. Ik moet terug 
naar mijn zoon die net wakker is geworden. Hij is maar 
17 maanden oud. Hij zal zijn voeding krijgen zoals elke 
dag. Dan zullen we samen spelen, zoals elke dag. En 
zijn hele leven zal hij blij en vrij zijn. Want jullie zullen 
ook nooit haat van hem krijgen.” 
 

Als we met elkaar verbonden blijven, als we ver-
bonden blijven met de mensen in Syrië die net als 
wij verlangen naar vrede, dan zijn we sterker dan 
elk leger in de wereld. Vrede! Wie durft? 

 
Jan Gruiters, algemeen directeur PAX 



 

 

Liberté, Egalité et Fraternité:  
vrijheid, gelijkheid en broederschap 
 
Het zijn de uitgangspunten van de Franse Republiek, 
waarvan de betekenis velen inspireert, tot ver buiten 
Frankrijk. Ook in de Nederlandse samenleving wor-
den deze uitgangspunten herkent en in de praktijk 
gebracht. 
Juist Parijs, het kloppend hart van Frankrijk, waar 
deze uitgangspunten eens zijn ontstaan, was vrijdag 
het doelwit van extreem en terroristisch geweld. 
Daarbij zijn velen omgekomen, die het die avond 
plezierig hadden op een terras, bij een concert of 
voetbalwedstrijd. Wij zijn hier bijeen om hen te ge-
denken, solidariteit te betrachten en te tonen dat wij 
weerbaar zijn.  
Terecht is erop gewezen dat deze dagen niet alleen 
Parijs doelwit is geweest, maar dat in de dagen en 
week voorafgaand, ook terroristische aanslagen zijn 
geweest in Beirut, Bagdad en het Russisch vliegtuig 
boven de Egyptische woestijn. Aanslagen met steeds 
grote aantallen dodelijke slachtoffers; aanslagen die 
allen zijn opgeëist door IS; Islamitische Staat. Een 
organisatie met een giftige ideologie, die geweld ver-
heerlijkt en mensen opzet tegen elkaar. Daarom is 
het zo belangrijk dat wij hier staan, en al die andere 
mensen in Nederland, Europa en de hele wereld. Om 
te laten zien dat vrijheid, gelijkheid en broederschap 
vele malen krachtiger en duurzamer is dan de giftige 
ideologie van de IS. 
 
De afgelopen dagen kreeg ik van vele Vlaardingers, 
mondeling, of via mail, app en twitter, uitingen van 
afkeer en ontzetting. Vlaardingers uit alle wijken en – 
ik noem het maar zo – uit alle windstreken reageer-
den op dezelfde toon. Wij staan voor de manier van 
leven zoals wij dat in Vlaardingen, in Nederland doen. 
We verafschuwen de terreur van de Islamitische 
Staat, en welke terreur dan ook.  
 
De reacties maken duidelijk dat Vlaardingers, in al 
hun verschil en veelkleurigheid, deze daden afwijzen. 
Het maakt duidelijk dat al deze Vlaardingers zich 
thuis voelen in de manier van samenleven die wij 
hier in de praktijk brengen. We mogen verschillen, 
we mogen anders denken, maar we spreken met 
elkaar en kiezen voor de vrije samenleving die dit 
mogelijk maakt. 
Het leert ons een belangrijke les. Deze aanslagen zijn 
niet een oorlog van ‘de Islam tegen het Westen’, zoals 
de IS misschien wil laten geloven. De scheidslijn loopt 
anders. Het is een scheidslijn tussen de mensen van 
goede wil en de extremisten. Extremisten die geweld 
omarmen en slechts hun eigen gelijk kunnen zien. 
Aan de andere kant de mensen van goede wil, met 
ieder zijn eigen achtergrond. Mensen die vreedzaam 
willen samenleven. Mensen die respect hebben voor 
elkaar en elkaars verschillen. Die verschillen benoe-
men en bespreken, maar altijd met woorden en nooit, 

nooit met wapens en geweld. Mensen van alle gezind-
ten die de kracht en de waarde kennen van het leven 
in een vrije samenleving. Uit uw reacties blijkt dat u, 
Vlaardingers, zich aan die zijde schaart. Pal staan  
voor de waarden die in Nederland zo diep verankerd 
zijn. Zoals dat ook voor Frankrijk geldt, en zoveel 
plekken in de wereld. Liberté, Egalitë en Fraternité, 
vrijheid, gelijkheid en broederschap. We laten zien 
dat dit sterker is dan het gif van haat, geweld en ter-
reur. 
 
We zullen nu een moment stil zijn. Eerst tot de klok 
twaalf uur slaat, en nog een minuut daarna. In het 
besef dat velen dit tegelijk met ons doen. Daarna 
zullen we wandelen naar het Geuzenmonument, 
toonbeeld van onverzettelijkheid en vrijheid, om 
namens het college, de gemeenteraad en al onze in-
woners bloemen te leggen, slachtoffers te gedenken 
en onze diepe overtuiging te tonen.  
 

Bert Blase, burgemeester van Vlaardingen. 

 
 

   Geschokt en verdrietig  
 

VLAARDINGEN - De afgrijselijke aanslagen in Parijs 
op 13 november 2015 zijn niet alleen gericht op een 
land, gebied of werelddeel, maar zijn een aanslag op 
alle menselijke waarden met vrede als gemeen-
schappelijke waarde. 
 
Als Nederlandse moslims, aanhangers van een religie 
die vrede hoog in het vaandel heeft, maken we ons 
zorgen en hebben we verdriet om deze terroristische 
daad in Frankrijk, maar ook om alle andere aanslagen 
in de wereld gebaseerd op haat, discriminatie en 
terreur.  
 
Deze onmenselijke aanslagplegers en degenen die 
deze terroristen aansturen, hebben geen respect voor 
Allah, noch voor mensen of ander leven. 
Wij roepen op om gezamenlijk alle gewelddadighe-
den over de hele wereld gericht op de mensheid te 
overdenken en dringend aan preventieve oplossin-
gen te werken. 
 
Dit soort terroristische aanslagen worden door 
sommigen helaas ook aangegrepen om een zondebok 
te maken van een geloofsgemeenschap die genade 
beoogt voor allen. Eventuele acties die hieruit volgen 
zijn net zo erg als de barbaarse aanslagen van de 
terroristen. 
 

Wij veroordelen de gewelddadige aanslagen en voe-
len intens mee met het grote verdriet van het Franse 
volk, wat een verdriet is van de hele mensheid. Wij 
bidden dat de mensheid verder beschermd wordt 
tegen dit soort treurige gebeurtenissen en nodigen 
iedereen uit om met ons mee te bidden.  
 
Yusuf Akdag , voorzitter, bestuur van Eyup Sultan Moskee  


