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Geacht college,  
 
De Nashville Verklaring, ondertekend door zo’n 250 orthodox-protestantse predikanten, 
voorgangers en prominenten, heeft dit weekend een schokgolf in ons land veroorzaakt, zo 
ook bij de raad van Soest. De inhoud is bijzonder kwetsend voor LHBTI’s en mede om deze 
reden wordt het document inmiddels aangeduid als ‘homohaatmanifest’: ‘goede’ christenen 
zouden homoseksualiteit altijd moeten afwijzen en genezing is mogelijk. Hoe vaak moet nog 
gezegd worden dat homoseksualiteit géén keuze is? Net zomin als genderidentiteit dat is. 
Het zijn de soorten en kleuren waarin wij als mens geboren worden.  
 
Iedereen moet zich gehoord, gezien en gesteund weten. Zich veilig voelen en beschermd. 
Ook in Soest, onze ‘inclusieve’ gemeente waar we op 30 november 2017 unaniem een 
voorstel hebben aangenomen om LHBT+ op de (sociale) agenda te zetten. Niet alleen om de 
hiervoor genoemde redenen die ook in het raadsbesluit staan, maar tevens omdat uit de 
verkenning naar de noodzaak van een gemeentelijk LHBT-beleid o.a. is gebleken dat 
acceptatie, veiligheid en zichtbare solidariteit heel belangrijke aandachtspunten zijn voor 
onze Soester LHBT+inwoners.  
 
Nadat dit weekend het haatdragende manifest de wereld in geslingerd was dat overal voor 
ophef zorgde, leidde tot Kamervragen, nieuwsreportages en speciale bijeenkomsten en heel 
veel gemeenten bracht tot het hijsen van de regenboogvlag, bleef het stil in Soest. Zelfs de 
summiere persverklaring van het Soester gemeentebestuur werd dinsdagmiddag na de 
collegevergadering in alle stilte verzonden. En dit staat erin: ‘Het college vindt het jammer dat 
de Nashville verklaring zoveel aandacht krijgt. De verklaring gaat volledig voorbij aan de 
gelijkwaardigheid van mensen. Het college benadrukt dat de gemeente Soest een gemeente is waar 
je in veiligheid en vrijheid mag zijn wie je bent. Ongeacht je geaardheid of achtergrond. Artikel 1 van 
onze grondwet zegt dat iedereen in Nederland gelijk behandeld wordt. Discriminatie wegens 
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is in ons 
land niet toegestaan. Wat het college betreft kun je je niet aan de ene kant beroepen op je vrijheid 
van godsdienst en tegelijk aan de andere kant iemand veroordelen op zijn of haar geaardheid. Dit 
past niet in onze Nederlandse samenleving wat ons betreft.’ 

 
In tegenstelling tot uw ‘jammer’ over een document dat polariseert, hadden wij een krachtig 
signaal van verbinden verwacht. Een uitgestoken hand, een open huis voor LHBTI’ers die 
wellicht nu behoefte hebben aan steun van hun gemeentebestuur. Een dialoog met de vele 
kerkgenootschappen in ons dorp om gelovige jongeren die mogelijk toch al worstelen met 
hun gevoelens een hart onder de riem te steken. Christelijke jongerenorganisaties, die zich 
inzetten voor LHBTI ‘s, ervaren de Nashville-verklaring als een afwijzing en een slag in hun 
gezicht. Meer dan de helft van alle homo-, lesbische-, bi- en trans-jongeren heeft wel eens 
suïcidegedachten gehad; 9% van de jongens en 16% van de meisjes heeft een of meerdere 
zelfmoordpogingen achter de rug. Zij moeten op z’n minst horen dat ze mogen zijn wie ze 
zijn.  
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Veel gemeenten hebben een stevig signaal afgegeven met het hijsen van de regenboogvlag. 
Daarmee zijn we in Soest nu te laat. Desalniettemin kunt u alsnog een duidelijke boodschap 
afgeven door in aanvulling op het eerder verzonden persbericht uw eigen visie op de 
Nashville Verklaring wereldkundig te maken, eventueel aangevuld met actie die u alsnog wilt 
ondernemen.  
 
Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet; we ontvangen deze graag uiterlijk 2 
februari a.s. 
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