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Bijlage III: Verklaring van de Stichting Islamitisch Comité van Ahlu-Sunnah in 

Nederland met hun standpunt over de uitlatingen van Wilders
233

 

 

In de naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de Erbarmer 

 

Wij bevinden ons in een land van meerdere godsdiensten en culturen, waarbij wij 

behoeftig zijn aan meer verbetering aan de samenleving, en de bewustwording van de 

verschillende godsdienstige en culturele karakteristieke eigenschappen in aanbidding, 

kleding, geloofsovertuiging en de maatschappelijke gewoontes. 

 

In de afgelopen tijd zijn achtereenvolgende uitlatingen door Wilders gedaan; niet om 

op te roepen tot bescherming van vrijheid van godsdienst en meningsuiting noch tot 

de verzoening en saamhorigheid, echter slechts om de heiligdommen van de Islaam 

aan te vallen, en het ontnemen van de rechten van de moslims. 

 

Dit heeft hij onder andere gedaan middels zijn aanspraak om de moslims het reciteren 

van de Qur’aan in zowel de moskeeën als in de privésfeer te verbieden, zoals dat 

voorgekomen is in de Volkskrant op 8 augustus 2007: “Een verbod is een verbod. Dus 

moet niet alleen verkoop, maar ook gebruik in moskeeën en bezit in huiselijke kring 

worden bestraft. Als dat in de huidige wetgeving niet kan, moet er een nieuwe 

verbodsbepaling komen”
234

, aldus kamerlid Wilders.  

 

Ook pleit hij ervoor dat de moslims de helft van de Qur’aan moeten “scheuren en  

weggooien”, willen ze van hem toestemming krijgen om in Nederland te blijven, 

zoals is voorgekomen op 13 februari 2007 in dagblad de Pers: “Als moslims in 

Nederland willen blijven, moeten ze de helft uit de Koran scheuren en weggooien. 

Ook moeten ze niet luisteren naar de imam.” Dit is een vijandigheid jegens de meest 

heilige zaak onder de heiligdommen van de moslims. Ook is het een vijandigheid 

jegens de grondwet die het verbiedt om de godsdienstige heiligdommen aan te tasten, 

en bovendien is het een vijandigheid jegens de meest simpele rechten van de moslims 

in Nederland. Ook is het een krenking van de Nederlandse burger, en de Nederlandse 

traditie die de standpunten van Wilders verwerpt. Bovendien is het ook een oproep tot 

haat en een vernietiging van de samenleving. 

 

Ook zijn wij van mening dat zijn film die hij beloofd heeft uit te zenden, niet minder 

fanatisme en haat zal veroorzaken. Tevens zijn wij van mening dat degene die zich 

waagt aan de belediging van de Qur’aan en de minachting van een hemelse 

godsdienst, niet in staat is om welk burgerlijk en maatschappelijk profijt dan ook noch 

een menselijk principe te respecteren. 

 

En aangezien Wilders niet de eerste is die zich gewaagd heeft aan het verdraaien van 

de Islaam, en wij niet denken dat hij de laatste onder hen zal zijn, vrezen wij dat de 

aanhoudende achtereenvolgende vijandigheid jegens de Islaam en de moslims en het 

ontnemen van hun vrijheden en rechten, zal leiden tot het vergaan van het vertrouwen, 

en een toename van haat onder de maatschappelijke groepen in Nederland, en een 

krenking van het beeld van Nederland in de Islamitische wereld. 

                                                           
233

 http://www.alfeth.com/nl/index.php?option=com_content&task=view&id= 

564&Itemid=110, gezien 12 augustus 2008. 
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 ‘Wilders: verbied de Koran, ook in moskee’, De Volkskrant,  8 augustus 2007. 
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En daarom herinneren wij eenieder die in Nederland een 

overheidsverantwoordelijkheid draagt, de media, de leiders van de 

geloofsgemeenschappen, de wijzen, de rechtvaardigen, degenen die de vrede 

liefhebben en de redders van de samenleving, aan het feit dat de moslim niet 

beschouwd mag worden als een burger met plichten zonder rechten, en dat wij niet 

mogen accepteren dat hem onrecht wordt aangedaan, en zijn heiligdommen beledigd 

worden, terwijl hij een burger is die deelneemt aan de samenleving. Zodoende 

herinneren wij aan het feit dat de bescherming van het Islamitische geloof en de 

Islamitische heiligdommen en de godsdienstige rechten van de moslims, binnen het 

kader valt van respect jegens de rest van de maatschappelijke normen en waarden, en 

een essentiële voorwaarde is voor de realisering van een goede samenleving en het 

gezamenlijke leven; en de krenking ervan een krenking is van het gezamenlijke leven. 

 

Ook moet de wet een waakhond zijn voor alle geloofsovertuigingen, omdat het waken 

erover het waken is over de samenleving en het gezamenlijke leven. Ook herinneren 

wij aan het belang van de realisering van het onderscheid maken tussen de vrijheid 

om de Islaam, de godsdiensten en de heiligdommen te beledigen, de vrijheid om op te 

roepen tot het minachten van de moslim –en dat is onrechtvaardigheid en een 

vernietiging voor de samenleving-, en de vrijheid van meningsuiting, die niet in strijd 

is met de heiligheid van de godsdiensten en de rechten van andersdenkenden, en hen 

respecteert; en dit is een opbouwende profijtelijke vrijheid. Wij bedanken alle wijzen 

onder de Nederlanders en degenen die compassie hebben met die moslims en hun 

verwerping van de uitlatingen en standpunten van Wilders hebben geuit. En wij 

waarderen hun nobele stellingname, en wij reiken onze handen naar hen uit met dank 

en waardering. 

 

Zodoende herinneren wij alle moslims eraan om te waken over hun rechten van het 

belijden van de godsdienst, de aanbidding, en het uiten van hun mening en hun 

gedrag, en dat ze zich moeten beijveren om de krenking van de heiligdommen van 

hun godsdienst te stoppen, en de radicale oproep tot discriminatie te stoppen, middels 

de wet die de rechten ordent, en middels de samenwerking met de Nederlanders die 

deelgenoten zijn in de samenleving, en middels een goed woord waarmee ze spreken, 

of die ze in een brief of krant schrijven, of op de radio of televisie publiceren, of op 

een open ontmoeting of middels het doen van een aangifte. Dit alles verre van de 

radicale manier van Wilders, of chaos, geweld of krenking van anderen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


