
Amsterdam, december 2015 
 
Open letter to the Dutch government 
 
Honorable excellencies, honorable representatives, 
With increasing concern, the executive board of the Mennonite faith community in the Netherlands 
becomes aware of the ease with which the ministers of the Dutch government and others, speak 
words of war and also the ease with which the bombing of IS stations is proposed as a compelling 
possibility. 
 
The Mennonite community has traditionally found the peace testimony of eminent importance in 
approaching the conflicts of the world. She does not see violence as the means by which to approach 
conflicts, let alone the means by which to end them. Whatever possible peace negotiations: political, 
human, or religious, they will not be established through violence. 
The bombings of targets on the ground are not possible without the loss of human lives, lives of 
people who often had nothing whatever to do with the conflict. 
 
We see the serious consequences of the violent attacks in Syria and Iraq and outside of Syria all the 
way into Europe. We also understand the indignation it causes. 
We also cannot sympathize in any way whatsoever with the appalling attacks, executions, 
prosecutions and oppression committed by IS and other groups. But we also understand that the 
conflicts of the Middle East which have been carried on in such intensity for so many years and which 
caused so many casualties, are not simply solved. 
We offer the suggestion of using other methods than those of the adversaries who are to be 
contested. In our society it must be possible to use peaceful methods which bring people together 
instead of driving them further apart. 
 
For the people of the Middle East, especially Syria, Iraq, Lebanon, Jordan and Turkey, political and 
humane steps are necessary to create trust. Steps which can be the basis of providing a future in 
these lands, preferably based upon democracy and the respect of human rights. 
Assistance for the victims of this drama, support for organizations which pursue this effort and the 
stimulation of dialogue between the parties should be the cores of policy instead of the rhetoric of 
war language. 
 
A government which speaks in terms of war, does not speak in our name. 
A government which strives to solve these conflicts with violence, does not act in our name. 
 
The executive board of the Algemene Doopsgezinde Sociëteit (Mennonite Church in the Netherlands)  
 
Frans Dukers, moderator     Henk Stenvers, general secretary 
 



 
Amsterdam, december 2015 
 
Open brief aan de Nederlandse regering  
 
Geachte excellenties, geachte volksvertegenwoordigers, 
Met stijgende verontrusting verneemt het bestuur van de doopsgezinde geloofsgemeenschap in 
Nederland het gemak waarmee bewindslieden uit de Nederlandse regering en anderen woorden als 
oorlog in de mond nemen en ook het gemak waarmee het bombarderen van IS-stellingen als 
dwingende mogelijkheid wordt voorgesteld. 
 
De doopsgezinde geloofsgemeenschap heeft vanouds het vredesgetuigenis van eminent belang 
gevonden om de conflicten die er in de wereld zijn te benaderen. Geweld ziet zij niet als middel om 
conflicten in te gaan, laat staan om conflicten te beëindigen. Welk vredesproces dan ook: politiek, 
menselijk, godsdienstig, het zal niet met geweld tot stand kunnen komen. 
Het bombarderen van doelen op de grond zal niet kunnen zonder het verlies van mensenlevens, 
levens van mensen die vaak niets met het conflict te maken hebben. 
 
Wij zien de ernstige gevolgen van de gewelddadige aanslagen in Syrië en Irak en buiten Syrië tot in 
Europa toe. Wij begrijpen ook de verontwaardiging daarover.  
Ook wij kunnen geen enkel begrip opbrengen voor de door IS en andere groepen gepleegde 
verschrikkelijke aanslagen, executies, vervolging en onderdrukking. Maar wij beseffen ook dat de 
conflicten in het Midden-Oosten, die al zovele jaren in hevigheid worden gevoerd en die vele 
slachtoffers met zich meebrengen, niet eenvoudig op te lossen zijn. 
Wij geven in overweging om niet dezelfde middelen te gebruiken als de tegenstanders die bestreden 
worden. In onze samenleving moet het mogelijk zijn om vreedzame middelen te gebruiken, die 
mensen bij elkaar brengen en niet nog verder uit elkaar drijven. 
 
Voor de mensen in het Midden-Oosten, met name in Syrië, Irak, Libanon, Jordanië en Turkije zijn 
politieke en humane stappen nodig, die vertrouwen wekken, en die de basis kunnen zijn van een 
toekomst in deze landen, het liefst gebouwd op democratie en het respecteren van mensenrechten. 
Hulpwerk voor de slachtoffers van dit drama, steun aan organisaties die dit nastreven en het 
stimuleren van dialoog tussen de partijen zouden kernen van beleid behoren te zijn in plaats van de 
retoriek van oorlogstaal. 
 
Een regering die spreekt in termen van oorlog, spreekt niet namens ons.  
Een regering die deze conflicten met geweld wil oplossen, doet dit niet namens ons.  
 
Het bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. 
 
F. Dukers, voorzitter     H.W. Stenvers, algemeen secretaris/directeur 
 


