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Geert Wilders
versus Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap

de beloofde messias

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a (-).
De Beloofde Messias en Mahdi, Stichter van de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap: God heeft
mij gezonden om de band tussen God en de mens te
herstellen door ware liefde en oprechtheid in de
harten der mensen aan te kweken; de waarheid
te vestigen en godsdienstoorlogen teniet te doen.
Naar aanleiding van Goddelijke openbaring
verklaarde Hazrat Ahmada in  dat hij de
Beloofde Messias en Mahdi was, wiens komst
was voorspeld door de heilige Profeet van de
Islam, Mohammeds en wiens komst was voorspeld in de geschriften van andere godsdiensten.
Zijn volgelingen geloven dat zoals de komst van
Eliasa was vervuld in de persoon van Johannes
de Dopera, de tweede komst van Jezusa in geestelijke zin was vervuld in de komst van Hazrat
Mirza Ghulam Ahmada.
Ahmadiyya Moslims zijn geen zogenaamde
fundamentalisten of fanatici. Hun regel is ‘Er is
geen dwang in de godsdienst’ (Koran, :). Zij
houden zich alleen met het geloof bezig en niet
met politiek. Zij willen niemand iets opdringen
en streven naar goede kontakten met al hun
medemensen. Hun motto is ‘Liefde voor iedereen, haat voor niemand.’
Zij zijn moslims die, vreemd genoeg, door
andere moslims worden onderdrukt en vervolgd,
ondanks het feit dat zij precies volgens de leer
en voorschriften leven. Zij kunnen worden vergeleken met de vroegere christenen, die in de
Messias geloofden en daarom werden vervolgd.

Zij verkeren in dezelfde positie. Zij geloven
de Beloofde Messias en worden vervolgd.
Hun geloofspunten zijn: de Eénheid van
God. Hij wordt Allah genoemd en is een
Levende God, Die ook thans tot de mensen
spreekt; de engelen van God; het geloof in
de geopenbaarde oorsprong van de heilige
Schriften en de waarachtigheid van alle profeten.
Zij geloven dat Jezusa van de dood aan het
kruis werd gered en op hoge leeftijd onder
de verloren stammen van Israël in Kasjmir
is overleden.
Mohammeds was de laatste wetgevende
profeet voor de gehele mensheid. Hij voorspelde
de tweede komst van Jezusa (een niet-wetgevende profeet) van onder de moslims.
Zij geloven in het hiernamaals, met een tijdelijke hel en een eeuwig paradijs, en in ‘taqdier’,
de ‘maat der dingen’; een wet die in de gehele
schepping werkzaam is en waardoor elk ding
zijn specifieke eigenschappen bezit.
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In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle,
Wij weten het beste wat zij zeggen
en gij zijt er niet om hen te dwingen. Vermaan dus met de Koran
hem die Mijn bedreiging vreest.
En herinnert u, toen Hij u na
(het volk van) Aad tot opvolgers
maakte en u vestigde in het land;
gij bouwdet paleizen in de vlakten
en gij hieuwt huizen uit de bergen.
Gedenkt daarom de gunsten van
Allah en wandelt niet op aarde,
onheil stichtend.

              5 0 : 4 6 , 7 : 75
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Ansichtkaart van Eppo Doeve over de Watersnoodramp van 1953
Documentaire met waarschuwing voor Nederland.

In de tekst komen de volgende afkortingen voor:
s)
a)
ra)
rh)
aba)

salla llâhu alaihî wa-sallam: ‘mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn’
alaihi s-salâm: ‘vrede zij met hem’
radiallâhu anhu/ha: ‘moge Allah welbehagen hebben in hem /haar’
rahmatu llahi alaihi/ha: ‘Allah zij hem/haar genadig’
ayyadahu llâhu ta’âla bi-nasrihi l-’azîz: ‘moge Allah, de Verhevene, hem met Zijn machtige hulp helpen’

Arabische woorden worden zoveel mogelijk weergegeven in de internationale transcriptiecode.
Referenties uit de Heilige Koran worden aangegeven door (sura:vers).

Boodschap van Hazrat
Khalifatul Masihaba
voor Geert Wilders
en het Nederlandse volk
Tijdens een recent bezoek aan Nederland, heeft het wereldwijde hoofd van de Ahmadiyya Moslims Djamaat, Hazrat Mirza
Masroor Ahmad, een ernstige waarschuwing doen toekomen
aan Geert Wilders, de extreemrechtse Nederlandse politicus. Hij
waarschuwde Wilders dat als hij door zou gaan met het belasteren
van de Islam en de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem)
hij en andere gelijkgestemde individuen door God de Almachtige
zullen worden vernederd.
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei dat
Wilders in zijn verzet tegen de Islam, alle
grenzen van onwaarheid en haat heeft
overschreden. Hij zei dat Wilders enkel
geïnspireerd is door een verlangen om zijn
eigen politieke ambities te bevorderen en
dat daarom de tijd was aangebroken om
hem te waarschuwen voor de gevolgen van
zijn daden. Hij zei dat ongeacht het feit
of Wilders op korte termijn verder politiek
voordeel zou verwerven, zijn zonderlinge
daden slechts zullen leiden tot hopeloze
mislukking en vernedering.
Zich direct richtend tot Wilders zei Hadhrat
Mirza Masroor Ahmad:
Luister goed. U, uw partij en iedere andere
persoon zoals u zullen uiteindelijk worden
vernietigd. Maar de religie van de Islam en de
boodschap van de Heilige Profeet Mohammad
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(vrede zij met hem), zullen voor altijd blijven.
Geen wereldlijke macht, hoe machtig ook, en
ongeacht de hoeveelheid haat die deze koestert
jegens de Islam, zal er ooit in slagen onze religie weg te vagen.
Zijne Heiligheid legde uit dat de vernietiging van zulke personen alleen door middel
van gebed zal worden bereikt en niet door
enig werelds middel. Hij zei:
Onthoud steeds dat we niets kunnen bereiken
zonder gebed. Wij hebben geen wereldlijke
macht, noch zullen we ooit enige wereldlijke
macht gebruiken. Maar de gebeden van mensen
wier harten smartelijk zijn gekwetst, zijn voldoende om de Hemelen te doen schudden.
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad sprak
ook over de vele fatsoenlijke mensen die
in Nederland wonen en die de extreme
januari - februari 2012



opvattingen die Wilders voortdurend tentoonspreidt van harte verwerpen. Zijne
Heiligheid zei dat al zulke mensen die om
elkaars gevoelens geven en die geloven in
religieuze vrijheid, samen dienen te komen
en campagne moeten voeren voor vrede in
de wereld. Dit is iets wat de Ahmadiyya
Moslim Djamaat al lange tijd voorstaat en
waarmee zij zich in de gehele wereld actief
bezighoudt.Tijdens zijn bezoek maakte
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad ook gebruik
van de gelegenheid om de inspanningen
te prijzen van Koningin Beatrix om met
iedereen rekening te houden en gelijkheid te
betrachten.Sprekend over haar inspanningen
zei Zijne Heiligheid:

Alle Ahmadi-moslims moeten voor Koningin
Beatrix bidden omdat bepaalde groepen in
de plaatselijke samenleving zich tegen haar
hebben gekeerd wegens het feit dat zij de antiIslam beweging in dit land openlijk heeft
veroordeeld. Zij zijn ook boos omdat zij de
rechten van moslims om te worden behandeld
als volledige en gelijkwaardige burgers, wier
rechten en gevoelens dienen te worden gerespecteerd, verdedigt. Wij moeten daarom bidden dat alle plannen en complotten tegen de
Koningin volkomen falen.

Wilders roept om sancties tegen
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,
minister weigert
ahmadiyya moslim media bureau

Vrijdagpreek, 14 oktober 2011
www.alislam.org/friday-sermon/

Op 19 oktober 2011 heeft de Ahmadiyya
Moslim Djamaat een persbericht uitgegeven getiteld ‘World Muslim Leader
sends warning to Dutch Politician Geert
Wilders’. Het persbericht was gebaseerd
op een vrijdagtoespraak van Hadhrat
Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul
Masih V, gehouden in Nederland op 14
oktober 2011.
Tijdens deze toespraak waarschuwde
Zijne Heiligheid de tegenstanders van
de Islam, en in het bijzonder de heer
Wilders (pvv), voor de gevolgen van hun
leugens en valse propaganda tegen de
Islam en de Heilige Profeet Mohammad
(vrede zij met hem). In de toespraak
prees Zijne Heiligheid tevens de inspanningen van Koningin Beatrix ter bevordering van interreligieuze harmonie en
tolerantie.
In reactie op het persbericht stelde de
heer Wilders de volgende drie vragen
aan de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties:
1. Bent u bekend met het artikel «World
Muslim leader sends warning to Dutch
politician Geert Wilders»?
2. Hoe duidt u de volgende uitlating

Hare
Koningin Beatrix met dhr. H.N.L. Verhagen,
 Majesteit
al-islaam
voorzitter van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland. Mobarak Moskee Den Haag, december 2008.
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van de heer Masroor Ahmad: «Listen
carefully – You, your party and every
other person like you will ultimately
bedestroyed...»? En welke maatregelen
bent u van plan te treffen tegen deze tot
geweld oproepende pseudo-islamitische
organisatie?
3. Op welke wijze is de Ahmadiyyabeweging in Nederland gerelateerd aan
de Ahmadiyya Moslim Vergadering van
de heer Masroor Ahmad?
Minister Donner gaf de volgende antwoorden:
1. Ja.
2. Volgens het persbericht heeft de heer
Masroor Ahmad gezegd dat de genoemde vernietiging niet door geweld of andere wereldlijke acties, maar door gebeden
bereikt dient te worden. In de uitlatingen
zie ik geen aanzet of oproep tot geweld
en daarom zie ik ook geen aanleiding
tot het treffen vanmaatregelen tegen de
Ahmadiyya Moslim Djamaat.
3. De Nederlandse Ahmadiyya Moslim
Djamaat vormt een onderdeel van
de wereldwijde Ahmadiyya Moslim
Djamaat.
(Deze antwoorden werden gemeld door
het anp op 14 november 2011).
januari - februari 2012



Reactie van Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba
op de antwoorden van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken
De antwoorden van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken zijn gewortdeld in eerlijkheid en rechtvaardigheid. Het ministerie heeft in alle eerlijkheid geantwoord aan een politicus, een collega parlementslid.
Er wordt gezegd dat de heer Wilders verder onderzoek doet naar onze gemeenschap om negatieve
punten te kunnen vinden. Maar hoeveel men ook
moge proberen, onze gemeenschap is een goddelijke
gemeenschap. Wij spreken de waarheid en dat is alles
wat ze zullen tegenkomen.

— Hazrat Khalifatul Masih V
Vrijdagpreek gehouden in Londen
9 december, 2011
http://www.alislam.org/friday-sermon/
2011-12-09.html#summary-tab

De Ahmadiyya Moslim Djamaat wil
deze gelegenheid gebruiken om de
Nederlandse Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties te danken voor het volledig bestuderen van de
inhoud van het persbericht dat op 19
oktober 2011 is verspreid.De Ahmadiyya
Moslim Djamaat verafschuwt alle vormen van terrorisme en verwerpt categorisch alle sektarisch en religieus geweld.
Hoewel het juist is dat de Ahmadiyya
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Moslim Djamaat elke gelegenheid aangrijpt om de ware Islam te verdedigen,
doet zij dat alleen via volkomen vreedzame middelen en in het bijzonder
door gebed. Zij verwerpt verder in de
krachtigste bewoordingen alle acties van
geweld en terrorisme door zogenaamde
moslims, die hierdoor de Islam het
imago geven van een religie van geweld
en extremisme.

Een islamitische visie op
vrijheid van meningsuiting
Abdul Haq Compier
Er is in Nederland al geruime tijd een discussie gaande over vrijheid
van meningsuiting. Sommigen menen dat bepaalde zaken niet
gezegd mogen worden, anderen menen dat het strafbaar stellen
van uitspraken Nederland laat vervallen tot een ‘Arabische dictatuur’. Tegelijkertijd bestaan er in Nederland allerlei wetten die de
vrijheid van meningsuiting inperken.1 Ik zal hieronder vanuit islamitische leerstellingen antwoord trachten te geven op de vragen die
deze situatie oproept.
Vrijheid van meningsuiting is het
fundament van geloof
In tegenstelling tot wat men soms hoort,
is de Islam niet verspreid door geweld
maar door het prediken van de leerstellingen van de Koran. Het prediken met
het woord neemt een enorm belangrijke
plaats in in de Islam. De eerste openbaring
aan Mohammed was ‘lees voor’. De Koran
noemt het prediken van de Koran de ‘grote
jihad’ (25:53). Over het aanvaarden van het
geloof wordt gezegd ‘gedenkt Allah’s gunst
aan u … toen gij zeidet: ‘Wij horen en wij
gehoorzamen’ (5:8).
De schoonheid van de Koran was de belangrijkste reden van bekering. Hiervan zijn
tientallen voorbeelden. Dit wordt onder
meer bevestigd door Karen Armstrong die
spreekt over ‘de Koran die zijn werk doet’.
Het effect van de Koran wordt in de Koran
zelf als volgt beschreven: ‘de beste verkondiging… waarbij de huid van hen die hun
Heer vrezen ineen krimpt, daarna ontspant
zich hun huid en hun hart wordt zacht bij
de gedachte aan Allah’ (39:24).
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Ik bedoel hiermee te zeggen dat de vrijheid
om een mening of een leerstelling verbaal
te verkondigen en te verspreiden een fundamentele voorwaarde is voor het bestaan van
de Islam. Mohammeds werd zelf vervolgd
om het verspreiden van zijn mening. Het
zou een aanfluiting zijn om nu te redeneren
(zoals sommige moslims doen) dat nu wel
de Islam verkondigd mag worden, maar
andere meningen niet.
Dit principe van vrijheid in verkondiging
en discussie is niet zonder gevolg gebleven
in de bloeiperioden van de islamitische
geschiedenis. Vrijheid van discussie vormde
de voedingsbodem voor een bloei in wetenschap en filosofie van de achtste tot de
twaalfde eeuw. Daarin werden ook seculiere
standpunten ingenomen en werd de Islam
vrijelijk bekritiseerd door mensen in hoge
posities.2
Midden zestiende eeuw viel Hongarije
onder Turks bewind. Katholieke priesters
hadden de Pasha verzocht protestantse
predikers te arresteren. Maar de Pasha antwoordde:
januari-februari 2012
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Het zou een aanflffl lfluiting zijn
om nu te redeneren (zoals
sommige moslims doen) dat
nu wel de Islam verkondigd
mag worden, maar andere
meningen niet.
Predikers van het geloof van Luther moet worden toegestaan het Evangelie te prediken overal
en aan iedereen, aan wie het ook horen wil,
vrij en zonder vrees. Alle Hongaren en Slaven
die willen luisteren moeten in staat worden
gesteld het woord van God te ontvangen in alle
veiligheid’. 3
Deze vrijheid in de islamitische wereld
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan
het ontstaan van de moderne wereld. In de
negende eeuw bijvoorbeeld ontwikkelden de
islamitische rechtsscholen het principe van
academische vrijheid, waarin iedere burger vrij is om te vragen en de professor aan
de universiteit vrij is in het geven van zijn
antwoord op de vraag.4 In de islamitische
geschiedenis hebben moslimgeleerden zich
verzet tegen te gemakkelijke veroordelingen
om godslastering. Zo vroegen de rechters
van Cordoba toestemming aan vorst AbdurRahman II om een ernstige godslasteraar
als ‘gestoord’ vrij te spreken. De Grootmufti
van Suleyman de Grote stond erop dat
alleen habituele godslasteraars zouden worden veroordeeld, en dat de aanklacht tegen
hen alleen werd gesteund door onpartijdige
getuigen. 5
Het voeren van een discussie
Een andere basis van de prediking en verspreiding van de Islam is voorbeeldig gedrag.
De Koran geeft een aantal inspirerende
instructies over de manier waarop een discussie gevoerd moet worden. Ik herhaal om
te beginnen het gebod dat er geen dwang
gebruikt mag worden (2:257). De Koran zegt
vervolgens:
12
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Deze dieren zijn gebruikt
als vergelijkingen in een les
over de menselijke natuur.
De verschillende dieren
staan voor verschillende
slechte toestanden waarin
mensen vervallen.
Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid
en goede raad en redetwist met hen op gepaste
wijze. (…) En wees geduldig, voorwaar uw
geduld is alleen met de hulp van Allah. En
treur niet over de ongelovigen, noch maak u
ongerust over hun plannen. Voorwaar, Allah
is met degenen die God vrezen en goed doen.
(16:126-129)
De Koran verbiedt het krenken van religieuze gevoelens:
En scheldt degenen, die zij naast Allah aanroepen niet uit, anders zullen zij uit nijd in hun
onwetendheid Allah uitschelden. (6:109)
Dus, met het lasteren van de gevoelens van
anderen schep je voorwaarden voor het lasteren van God. Als de partners in een discussie oneerbiedig zijn over God of profeten,
gebiedt de Koran te stoppen met de discussie: Wanneer gij degenen ziet, die Onze tekenen
bespotten, wendt u dan van hen af, totdat zij
een ander gesprek beginnen. (6:69)
Hazrat Ahmada, stichter van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap, zei over dit onderwerp:
[Uw weg] ligt niet in dorre logica die u kunt
gebruiken, of in het vergelden van spot met
spot, of in het vergelden van beschimping met
beschimping. Als u zulk een pad bewandelt
zullen uw harten worden verhard en zult u
met niets achterblijven dan louter woorden die
de Almachtige God veracht en waar Hij met
afkeer op neerziet. Gedraagt u dus niet op een
wijze waardoor u tweemaal zult worden
vervloekt – door de mens en door God. 6

‘Islam voor varkens, apen, ezels en
andere dieren’
Hoogleraar Hans Jansen heeft met bovenstaande titel gesuggereerd dat de Koran
moslims aanspoort tot het demoniseren en
uitschelden van andersgelovigen.7 Deze
dieren zijn echter (in verzen 2:66 en 5:61)
niet gebruikt als scheldwoorden maar als
vergelijkingen in een les over de menselijke
natuur. De Koran stelt dat God elk mens
schept in volmaaktheid, maar dat hij door
slecht gedrag weer in een dierlijke staat vervalt (van ‘de beste vorm’ tot ‘het laagste van
het laagste’, 95:6). De verschillende dieren
staan voor de verschillende slechte toestanden waarin mensen vervallen.
Deze woorden zijn namelijk niet alleen voor
andersgelovigen gebruikt, maar ook (en
met name) voor de moslims zelf. Over de
moslimgeleerden van de latere dagen zei de
profeet Mohammeds dat ze zouden vervallen tot apen en varkens. Mensen worden dus
niet zo genoemd omdat ze een ander geloof
hebben, maar wegens hun morele toestand.
Over andere godsdiensten zegt de Koran:
Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de
Christenen en de Sabianen – wie onder hen
ook in Allah en de laatste Dag geloven en
goede daden verrichten, zullen hun beloning
bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees
over hen komen, noch zullen zij treuren. (2:63)
Het is dus niet het hebben van een ander
geloof maar slecht gedrag dat in de Koran
wordt vergeleken met bepaalde dieren. Deze
woorden zijn geen gebod voor moslims om
slecht te denken over anderen of anderen uit
6 0 J A A R A L - ISL A A M 1 9 4 8 - 2 0 0 8

te schelden. Deze nuance is in het Evangelie
in feite veel minder te vinden. Jezusa noemt
daarin heidenen zonder veel toelichting
‘zwijnen’ en ‘honden’ (Matt 7:6, 15:25).
Jezus heeft het, in elk geval bij de ‘honden’,
over niet-joden. Het is tekenend voor Hans
Jansen dat hij deze verzen uit het Evangelie
niet in zijn boek bespreekt.
De moord op Theo van Gogh en de
legitimatie vanuit de vroege Islam
Ik stap nu over naar wat misschien als het
grootste pijnpunt van dit debat over vrije
meningsuiting kan worden beschouwd; het
verband dat wordt gelegd tussen de moord
op Theo van Gogh en de executie van een
aantal zogenaamde ‘dichters’ op bevel van
Mohammeds. Dit verband wordt gebruikt
door intolerante moslims om willekeurige
moorden als die op Theo van Gogh te legitimeren. Anderzijds wordt het gebruikt om
mensen bang te maken voor moslims, als
zouden zij allemaal het mes trekken wanneer zij iets onwelgevalligs over de Profeets
horen zeggen.
In de Koran staan geen straffen genoemd
voor het lasteren van God of het beledigen
van Mohammeds. Mohammeds werd tijdens
zijn prediking gestenigd, jarenlang bespot
en belasterd, zijn volgelingen waaronder
vrouwen, gemarteld en vermoord. Toen hij
de oorlogen die tegen hem waren begonnen had gewonnen en hij het gezag van
Mekka overnam, vergaf hij iedereen door de
woorden van Yusuf te citeren uit de Koran:
‘Heden zij er geen verwijt tegen u’ (12:93).
Hij vergaf niet alleen lasteraars, maar ook
januari - februari 2012
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Het handelen van deze
zogenaamde ‘dichters’ was
niet in essentie kritiek op
de profeet, maar opruiïng.
Waarop in de meeste
moderne wetgevingen
strenge straffen staan.
beulen en moordenaars. In een eerdere fase
echter beval hij dat bepaalde personen die
gedichten schreven moesten worden geëxecuteerd. De vraag is nu waarom dezen niet
vergeven konden worden.
De uitleg is dat deze dichters aanzetten tot
geweld in een tijd dat er zojuist een fragiele
vrede was bereikt tussen strijdende partijen.
Sommige dichters trachtten tweedracht te
zaaien onder moslims door oude stammenoorlogen opnieuw te laten oplaaien.8
Het werk van deze dichters is ook door nietmoslim auteurs zoals Maxime Rodinson en
Lord Carmichael beschreven als oorlogspropaganda. De overtreding is misschien
te vergelijken met het na de bevrijding van
Nederland oproepen tot het weer uitdrijven
van de Amerikanen en het verheerlijken van
de Duitse bezetting. Terwijl een periode van
veel leed is afgesloten, zou daarmee het oorlogsgeweld opnieuw oplaaien.
Het handelen van deze zogenaamde ‘dichters’ was dus niet in essentie kritiek op de
profeet Mohammeds, maar was opruiïng,
een overtreding waarop in de meeste moderne wetgevingen strenge straffen staan, en
waarop in oorlogssituaties op kan worden
gerageerd zoals is gedaan door de profeet
Mohammeds.
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De Nederlandse regering
kan wat ons betreft zonder
scrupules ingrijpen tegen
oproepen tot geweld in de
moskeeën. Maar dit geld
zeker ook voor de andere
kant.
Suggesties voor Nederland
We hebben in de bestudering van de islamitische principes van de vrije meningsuiting
een aantal zaken genoteerd. Dit zijn:
1. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid
van discussie zijn absolute voorwaarden voor
de mens om God te bereiken;
2. Een vruchtbare discussie kan alleen worden gevoerd wanneer gevoelens van anderen
worden gerespecteerd; moslims worden niet
geboden slecht te denken over anderen of
hen uit te schelden;
3. Er wordt scherp onderscheid gemaakt tussen het uiten van een mening en opruiïng.
Wanneer we deze principes toepassen op
Nederland kunnen we de volgende conclusies trekken:
1. Iedereen moet vrij zijn in het prediken
van zijn geloof, en kritiek te geven op de
ideeën van anderen. De Nederlandse media,
hoe oneerlijk ze vaak ook te werk gaan, zijn
vrij in het bekritiseren van de Islam. Wij zijn
vrij in het prediken van de Islam.
2. Voor een gezonde en vruchtbare discussie
moet deze gevoerd worden met respect voor
de gevoelens van anderen. Moslims moeten
respect hebben voor de gevoeligheden bij het
Nederlandse publiek, en kritici van de Islam
zouden rekening moeten houden met de
gevoelens van moslims.
3. Een andere voorwaarde voor discussie is
dat de andere partij de gelegenheid krijgt om
te antwoorden op kritiek. De Koran nodigt
de andere partij uit om met tegenargumenten te komen en noteert die argumenten ook

herhaaldelijk. Wat dit betreft vind ik dat de
Nederlandse media meer ruimte zouden
moeten bieden aan de antwoorden die wij
bijvoorbeeld vaak aan hen hebben gestuurd.
4. Wanneer andere partijen toch vervallen
in het bespotten van God of heilige personages, zouden daar geen fysieke straffen op
moeten staan. Laat staan dat moslims het
heft in eigen hand nemen in gevallen zoals
dat van Theo van Gogh. Het zou echter wel
wenselijk zijn dat mensen in de samenleving
zich uitspreken tegen een grove manier van
discussieren.
5. Er dient een scherp onderscheid te worden gemaakt tussen het uiten van een kritische mening en opruiïng. Dit geldt voor alle
partijen. De stichter van de Ahmadiyya moslim gemeenschap ageerde tegen het prediken
van geweld door sommige Imams en mullahs in India tegen de Engelse kolonisten,
en heeft de regering geadviseerd deze fatwa’s
te verbieden.9 De Nederlandse regering
kan wat ons betreft dus zonder scrupules
ingrijpen tegen oproepen tot geweld in de
moskeeën. Maar dit geld zeker ook voor de
andere kant. In de campagne van Wilders is
een trend zichbaar van opruiïng en etnische
zuivering. Dit moet door justitie worden
tegengehouden, zoals dat overigens elders
in Europa is gebeurd met Daniel Féret en
Jean-Marie Le Pen.

voetnoten
1. Zo bevat het Nederlands Wetboek van Strafrecht het
verbod op Majesteitsschennis (111-113), op haatzaaien en
discriminatie (137), op godslastering (147), en op het belediging van een openbare instelling, ambtenaar of bevriend
staatshoofd (267).
2. Dit wordt onder meer gezegd van Rhazes, de directeur van
het eerste ziekenhuis te Baghdad. Hij zou boeken hebben
geschreven als ‘het bedrog van de profeten’. Het is belangrijk
te beseffen dat vanuit de filosofische beweging een inquisitie
werd ingesteld, waartegen de orthodoxe Imams een lijdzaam
verzet voerden. Het verzet tegen deze seculiere inquisitie
werd de aanleiding tot het stichten van de islamitische universiteiten en een waarborging van academische vrijheid
vanuit de islamitische orthodoxie. Zie George Makdisi, The
Rise of Humanism in Classical Islam and in the Christian West,
Edinburgh University Press 1991.
3. Edict van de Pasha van Buda, 24 augustus 1548. Het edict
– met de nadruk op het gesproken woord en het recht op het
vrijelijk horen daarvan – vormde een voedingsbodem voor
latere christelijke experimenten met godsdienstvrijheid zoals
het beroemde Edict van Torda uit 1558. Zie Susan Ritchie,
The Islamic Ottoman Influence on the Development of Religious
Toleration in Reformation Transylvania. In: Seasons Journal,
Spring Summer 2004. Zaytuna Press, Berkeley, Ca.
4. Zie daarvoor George Makdisi, The Rise of Humanism in
Classical Islam and in the Christian West, Edinburgh U Press
1991.
5. Zie Mirza Tahir Ahmad, Murder in the Name of Allah,
Lutterworth Press 1989; p. 97
6. Selecties uit de geschriften van de Beloofde Messias,
Mobarak Moskee Den Haag 1991, p. 43
Hans Jansen, Islam voor varkens, apen, ezels en andere
beesten. Uitgeverij Van Praag, 2008
7. Mirza Tahir Ahmad, Murder in the Name of Allah,
Lutterworth Press 1989; hoofdstuk 8. De Koran geeft op deze
gebeurtenis het commentaar: ‘Wees niet verdeeld en gedenkt
de gunst van Allah toen gij vijanden waart en Hij uw harten
verenigde, zo werd gij door Zijn gunst broeders en gij waart
aan de rand van een vuurput en Hij redde u er van’. (3:104)
8. Mirza Ghulam Ahmad. The British Government and Jihad,
Islam International Publications 1993

Deze toespraak werd uitgesproken op de Jaarlijkse Bijeenkomst
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, juni 2008
in Baitunnoer te Nunspeet.
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Enerzijds hebben achterlijke maulvi’s de ware betekenis van jihad bedolven. Ze leerden de mensen te plunderen, vechten en moorden, allemaal onder het vaandel
van jihad. Maar ik betreur het hier te moeten schrijven
dat anderzijds de christelijke priesters iets vergelijkbaars
hebben begaan. Ze publiceerden duizenden pamfletten
en slogans in Urdu, Pashto en andere talen, en verspreidden ze over heel India, de Punjab en Afghanistan. Met
erin de bewering dat de Islam door het zwaard zou zijn
verspreid, en dat ware Islam betekent het zwaard op te
nemen. Bij het zien van deze twee beweringen samen
gaat het volk alleen maar nog verder in zijn beestachtige
gedrag. Ik ben van mening dat het de plicht is van onze
hooggeachte regering om de gevaarlijke fantasie van deze
priesters een halt toe te roepen, omdat het zal leiden tot
opstand en chaos in het land. Het is ondenkbaar dat de
moslims ooit hun geloof zullen opgeven wegens de onbehoorlijke verzinsels van deze priesters. Integendeel zal
die vorm van prediking de massa’s juist voortdurend herinneren aan hun opvattingen over jihad, en zal het een
voortdurende stimulering zijn voor hun banale verlangens. (p. 10-11)
Naar mijn mening ligt een gemakkelijke oplossing
voor deze problemen in het voorbeeld van de huidige
Ottomaanse regering. Voor een experimentele periode
van enkele jaren moet elke groepering streng worden
verboden om grove taal te gebruiken jegens andere godsdiensten, hetzij impliciet of expliciet, in hun geschriften
of in hun prediking. Ze zijn echter wel toegestaan om de
deugden van hun eigen godsdienst te vertellen. Dit zal
haatzaaien voorkomen en terwijl oude verhalen in vergetelheid geraken, zullen de mensen neigen naar gevoelens
van liefde en saamhorigheid. (p. 28)

—Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a
                   

The British Government and Jihad (1900). Londen: Islam
International Publications Ltd.
2006

OM en Gerechtshof miskenden
aard van Wilders’ campagne
Youssef Ikhlaf en Abdul Haq Compier
Het OM wist geen aanklacht te formuleren en
het Hof weet uiteindelijk niet meer waarom het
om vervolging heeft gevraagd. Dat was in België,
Frankrijk en bij het Europese Hof wel anders.
België
Daniel Féret, oprichter van het Front
National in België, verspreide pamfletten
met onder meer de oproep om ‘het Belgische
volk te redden van de oprukkende Islam’.
Féret werd, terwijl hij reeds zitting had in
het parlement, veroordeeld tot een periode
van onverkiesbaarheid van 10 jaar en een
taakstraf van 250 uur op het gebied van de
integratie van migranten.
Het Europese Hof verwierp in 2009 het
beroep van Féret op zijn vrijheid van
meningsuiting en benadrukte het gevaar van
zijn uitspraken in een politieke context: ‘De
impact van racistische en xenofobe uitingen
wordt versterkt in de context van verkiezingen, waarin argumenten van nature sterker
aankomen. Het voorstellen van oplossingen
voor problemen gerelateerd aan immigratie
door racistische discriminatie te propageren
zou waarschijnlijk hebben geleid tot sociale
spanningen en het vertrouwen in democratische instanties hebben ondermijnd. In
het onderhavige geval bestond er een prangende sociale noodzaak om de rechten van
immigranten te beschermen (...) Het Hof
oordeelde aldus dat artikel 10 [het recht op
vrijheid van meningsuiting] geen geweld is
aangedaan’.1

Foto: Ad informandum
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Frankrijk
Jean-Marie le Pen werd in Frankrijk veroordeeld wegens aanzetten tot haat op grond
van godsdienst of ras. In een unanieme
verwerping van zijn klacht oordeelde het
Europese Hof dat de inmenging met de vrijheid van meningsuiting ‘noodzakelijk werd
geacht in een democratische samenleving ter
bescherming van de reputatie en rechten van
anderen’. Ook Le Pen verweerde zich met
het argument dat de Islam moest worden
beschouwd als een politieke ideologie, maar
dit werd door het Hof afgwezen in april
2010.2
Wilders
De vrijspraak van Wilders gaat in tegen deze
Europese jurisprudentie en geeft legitimatie
aan het oproepen tot religievervolging. Veel
van Wilders’ uitspraken betreffen niet de
Islam, maar moslims. Zo heeft hij het in de
Volkskrant over ‘een gigantisch probleem
met moslims’, ‘het loopt aan alle kanten de
spuigaten uit’. ‘De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste
probleem van Nederland’, vindt hij. Wilders
spreekt over moslims als een plaag: ‘Ik heb
het over wat er naar Nederland komt en
wat zich hier voortplant’.3 Op de website
Geenstijl schrijft hij dat ‘het aantal islamieten’ in ieder Europees land ‘zorgwekkende
vormen’ aanneemt.4
januari - februari 2012
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Genocide expert Ton
Zwaan (UvA) noemde dit
‘de dromen van iemand
die denkt in termen van
etnische zuivering’ en
vergeleek de campagne van
Wilders in Nederland met
die van Karadzic in Servië.
De ‘kritiek’ op migranten of het benoemen
van het ‘migrantenprobleem’ gaat naadloos
over in een retoriek van discriminatie, waar
Wilders pleit voor het afschaffen van artikel
één van de grondwet, het verbieden van de
Koran, islamitische scholen en de bouw van
moskeeën.5
De oproep tot discriminatie vervloeit vervolgens in een retoriek van verdrijving. Op
Geenstijl schrijft Wilders dat de PVV zich
‘met man en macht zal verzetten tegen deze
derde islamitische invasiepoging.’ In het
NRC Handelsblad zei hij dat ‘de demografische ontwikkeling zo [moet] worden, dat
de kans klein is dat er weer twee [moslims]
in het kabinet komen’.6 In de Tweede Kamer
sprak hij over ‘de grote schoonmaak van
de Nederlandse straten’ en zei hij dat voor
mensen die willen leven ‘naar de Islam zoals
verwoord in de Koran’, ‘geen plaats [is]
in Nederland’.7 In de film Fitna associeert
Wilders de Islam met de Duitse bezetting
en roept op om ‘de islamitische ideologie te
overwinnen’ zoals in 1945 ‘het nationaalsocialisme werd overwonnen’.8 In New York
bevestigde Wilders dat deportatie van moslims ‘een goed idee zou zijn, een enorme
stap, en zeker een mogelijkheid’.9
Genocide expert Ton Zwaan (UvA) noemde
dit in de Zembla uitzending over Wilders
‘de dromen van iemand die denkt in termen
van etnische zuivering’ en vergeleek de campagne van Wilders in Nederland met die
van Karadzic in Servië, voordat het daar tot
gewapende conflicten en etnische zuiverin20
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gen kwam. Ook futuroloog Gerald Celente
voorziet etnische zuiveringen in Europa als
gevolg van populistische campagnes tegen
moslims zoals die van Wilders.10
Wij gaan ervan uit dat het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens moediger
zal zijn dan het Nederlandse Hof, en onze
maatschappij zal beschermen tegen het
gevaar van Wilders en de haatpredikers die
hem zullen volgen in de toekomst.
Een bewerking van dit artikel werd geplaatst in het
Reformatorisch Dagblad van 28 juni 2011: ‘Nederlandse
hof doet onder voor België en Frankrijk’.

voet not en
1. European Court Of Human Rights Judgement Féret
Versus Belgium, echr, 16-7-2009
2. Cinquième Section Décision Sur La Recevabilité de
la requête no 18788/09 présentée par Jean-Marie Le Pen
contre la France, echr, 20 april 2010
3. Sanne ten Hoove en Raoul du Pré, De paus heeft volkomen gelijk. De Volkskrant, 7 oktober 2006
4. GeenStijl, 6 februari 2007
5. Claudia van Zanten, Wilders wil artikel 1 van
Grondwet schrappen. Elsevier, dinsdag 21 maart 2006
6. Guus Valk, Het koninkrijk van Allah zal er nooit
komen. NRC Handelsblad, 24 februari 2007
7. Zembla: Wilders, Profeet van de Angst, VARA, zo. 25
april 2010
8. Fitna, 14:34 min.
9. Wilders in New York, 24 februari 2009
http://video.google.com/videoplay?docid=5820567839
740618198&hl=nl
10. Eva Ludemann, Islamhaat is niet meer te stuiten.
De Pers, 20 september 2010
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‘.. het gelijkheidsideaal heeft geen basis in de antieke
of feodale samenleving, maar heeft zijn wortels in
de Islam. De scheiding van kerk en staat, een ander
structurerend element van de westerse samenleving,
kon niet tot stand worden gebracht zonder theorieën
uit de Arabische filosofie.’

Met de nieuwjaarswens van 2011 gaf de
Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap blijk
aan haar steun voor
de Nederlandse
Grondwet. Deze steun
wordt kracht bijgezet
door de historische
bijdragen van de Islam
aan het gelijkheidsideaal, zoals onder meer
verwoord door Jona
Lendering.

— Jona Lendering
Vergeten Erfenis: Oosterse Wortels van de Westerse cultuur.
Polak & Van Gennep, 2009 (samenvatting www.livius.org)
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d e ahma d i y y a m o s l i m D J A M A A T

Van tijd tot tijd komt er in Nederland weerstand op tegen
de Islam, maar het omvat niet het gehele Nederlandse volk.
Veel prominente Nederlanders hebben geageerd tegen de
uitlatingen van de heer Wilders. (...)
Het is de plicht van elke Ahmadi om niet alleen de bezwaren
van tegenstanders te beantwoorden en te weerleggen, maar
ook hen te bedanken die aan hoge morele waarden blijven
vasthouden. Gods boodschap moet naar de mensen worden
gebracht en de redenen van chaos in de wereld moet aan
hen worden verklaard. Het moet hen worden uitgelegd dat
rust van de ziel niet gevonden wordt in de betovering van
deze wereld, of in bedwelmende middelen. Het wordt alleen
gevonden in God.
Zij die alle perken te buiten gaan en met name degenen die
agressie tonen jegens de Islam moeten ook worden bereikt en
zij moeten worden gewaarschuwd tegen het verzoeken van
Gods gevoel van waardigheid. Leg hen uit dat de natuurrampen die rond de wereld plaatsvinden een waarschuwing
zijn dat niemand ter wereld veilig is.
Het grootste deel van Nederland ligt zelfs onder de zeespiegel. Na een enorme overstroming in 1953 liet de Nederlandse
regering een uitgebreide constructie ontwerpen om het land
tegen overstroming te beschermen. Het staat bekend als de
‘Deltawerken’. Ik bezocht de Deltawerken waar de gids, een
ingenieur, mij zei dat zij hun land hadden behoed voor overstromingen. Ik antwoordde hem dat zij dat zeker hadden
gedaan, maar dat het alleen hun beste poging kan zijn en dat
ware bescherming alleen in handen van God is. De ingenieur was het hiermee eens en in zijn verdere uitspraken verwees hij steeds naar de Deltawerken als een ‘poging’ en als
zodanig erkende hij vier of vijf maal het bestaan van God.

— Hazrat Khalifatul Masih V (2007)
Vrijdagpreek gehouden in Nunspeet
24 Augustus, 2007

Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba
Khalifatul Masih  , de vijfde opvolger
van de stichter van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap, en de tegenwoordige
geestelijk leider (khalifa).
Na het overlijden van de Beloofde Messiasa
in  werd Hazrat al-Haj Hakim
Nooruddinra zijn eerste kalief. Na diens
dood in  werd hij opgevolgd door
Hazrat al-Haj Mirza Bashiruddin Mahmud
Ahmadra. Hij leidde de gemeenschap tot
 . De derde opvolger was Hazrat Hafiz
Mirza Nasir Ahmadra. Hazrat Mirza Tahir
Ahmad werd op  juni  gekozen tot
Khalifatul Masih  . Onder zijn bezielende
leiding is de gemeenschap uitgegroeid tot
 miljoen leden. Op  april  werd
de vijfde en huidige khalifa benoemd. Hij vervulde eerder taken in verschillende religieuze
functies, in het onderwijs, en werkte vanuit
zijn agrarische opleiding onder andere aan het
verbeteren van de landbouw in Afrika.
Vanuit een bescheiden begin, iets meer
dan  jaar geleden, is de gemeenschap
uitgegroeid tot een dynamische kracht in de
huidige wereld van de godsdienst.
Onze leden – mannen, vrouwen en
kinderen – hebben hun eigen organisaties
op afdelingsniveau naar leeftijdsgroep.
Ook draagt ieder lid een deel van zijn of
haar inkomsten bij aan de fondsen van de
gemeenschap voor het omvangrijke netwerk

van plaatselijke, landelijke en internationale
organisaties, zoals missies, educatieve instellingen, ziekenhuizen, drukkerijen, literatuur, bijeenkomsten, enz.
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
verstrekt informatie over de Islam o.a. d.m.v.
tv–uitzendingen ( ) en geeft publicaties
uit waaronder  vertalingen van de Heilige
Koran. Zij heeft vestigingen in
meer dan  landen.
In Nederland is de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap werkzaam sinds  , en
telt thans  regionale afdelingen. In 
werd door de gemeenschap in Den Haag de
eerste moskee van Nederland, de Mobarak
Moskee, geopend. De Nederlandse vertaling
van de Heilige Koran zag het licht in  .
Voor bezoek aan de moskee, individueel
of in groepen, informatie over de Islam, gratis folders, literatuur, lezingen, etc., wordt u
verzocht contact op te nemen met de imam
van de Mobarak Moskee.

MTA Sinds 1994 zendt de televisiezender MTA
(Muslim Television Ahmadiyya International) 24 uur per
dag programma’s uit in verschillende talen. MTA biedt
een alternatief voor de hedendaagse televisiezenders
en tracht educatieve programma’s te verzorgen voor
zowel jong als oud. De technische details voor ontvangst van MTA in Nederland zijn als volgt:
Satelliet: Hotbird 4
Positie: 13 Graden Oost
Beam: Wide | Systeem: Digitaal
Videofrequentie: 10722 MHz
Polarisatie: Horizontaal
Video PID: 1004
Audio: Urdu: 1204, Engels: 1304, Arabisch: 1404,
Frans: 1504, Duits: 1604, Bengali:1704.
Voor meer informatie: MTA International
P.O. Box 12926, | Londen SW18 4ZN Uk
T: 0044- 2088 700922 | F: 0044- 2088 750249
E: info@mta.tv | www.mta.tv
Internet: http://www.alislam.org
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leert:
– gelijkheid van alle mensen
– geen dwang in de godsdienst
– eerbied voor alle profeten

– universele broederschap
– geen zonde als erfenis
– de onmetelijke liefde en genade van God
– de Beloofde Messias is gekomen
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