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De islam versus 
Europese waarden
Met de spectaculaire aangroei van het aantal moslims in Europa 
en Vlaanderen neemt ook de invloed van de islam in onze 
samenleving toe. Samen met de moslim-immigranten worden 
ook de islamitische waarden en normen geïmporteerd. De islam 
is immers veel meer dan een godsdienst. De islam is een totalitaire 
ideologie die meer dan eender welke andere politieke ideologie 
het openbare en het private leven van de gelovigen wil controleren 
en reguleren. De islam is een soldatengodsdienst die gekenmerkt 
wordt door absolute verstarring. Van enige evolutie in de richting 
van de moderniteit (scheiding van kerk en staat, gelijkheid tussen 
man en vrouw, vrije meningsuiting) is geen sprake.

De islamitische voorschriften vinden hun oorsprong in obscure 
teksten die meer dan 1.300 jaar geleden werden neergeschreven: de 
Koran, het letterlijk opgeschreven woord van Allah, en de hadith, 
de opgetekende verhalen over het leven van de profeet Mohammed. 
De interpretatie van deze teksten is in handen van islamitische 
rechtsgeleerden uit moslimlanden. De voorbije eeuwen hebben 
deze theologen over zowat alles een standpunt ingenomen. Deze 
islamitische religieuze wetgeving wordt de sharia genoemd. 

De sharia botst fundamenteel met ons Europese samenlevingsmodel 
dat gebaseerd is op de vrijheid van het individu en de mensenrechten. 
Moslims worden geacht de voorschriften van de sharia als uiting 
van Allahs wil te laten primeren boven de door de mens ontwikkelde 
mensenrechten en wetgeving. Meer dan 50 moslimlanden 
hebben de zogenaamde ‘Caïro-verklaring van de mensenrechten 
in de islam’ ondertekend. In deze zogenaamde ‘islamitische 
mensenrechtenverklaring’ lezen we in artikel 24: “Alle rechten en 
vrijheden genoemd in deze verklaring zijn ondergeschikt aan de 
Islamitische sharia.” en in artikel 25: “De Islamitische sharia is de 
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enige referentiebron ter uitleg en verduidelijking van alle artikelen 
van deze Verklaring.” Daarmee worden de mensenrechten volledig 
uitgehold. Alles wat in de sharia staat, wordt dus toegelaten, zelfs 
het afhakken van ledematen of het executeren van afvalligen. 

Een gewaarschuwd Vlaming is er twee waard

De islam vindt zijn oorsprong in het begin van de zevende eeuw toen 
de profeet Mohammed openbaringen zou hebben ontvangen van 
Allah. Nog geen eeuw later waren het ganse Arabische schiereiland, 
het Nabije Oosten en Noord-Afrika door moslimlegers onder de 
voet gelopen. De islam is een veroveringsgodsdienst die de jihad 
- de heilige oorlog - predikt tegen de ongelovigen. De moslims 
hebben met de Koran en het kromzwaard in de hand grote gebieden 
veroverd en culturen vernietigd. 

Eeuwenlang trachtten moslimlegers ook Europa onder de voet te 
lopen, eenmaal via Spanje en ettelijke keren vanuit Klein-Azië (het 
huidige Turkije). Gelukkig wisten Europese legers de moslims in 
732 te Poitiers en in 1683 bij Wenen te verslaan en hen achteraf uit 
Europa te verdrijven. 

Ondertussen is 20% van de wereldbevolking moslim. In tal 
van moslimlanden zijn door systematische onderdrukking, een 
bewuste islamiseringspolitiek en zelfs via religieuze zuivering 
godsdienstige minderheden quasi volledig uitgeroeid. In landen als 
Nigeria, Indonesië en Irak is de jihad van moslimfundamentalisten 
tegen andere godsdiensten nog volop aan de gang: kerken worden 
in brand gestoken en leden van religieuze minderheden worden 
geïntimideerd of zelfs vermoord. 

Op enkele decennia tijd is het aantal moslims door immigratie 
en een hoog geboortecijfer ook in Europa aangegroeid tot meer 
dan 8% van de bevolking. Door massa-immigratie en bekering 
hopen moslimfundamentalisten nu ook Europa in te palmen. Wat 
niet gelukt is via verovering en geweld probeert de islam nu via 
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immigratie, geboorteaangroei en berekening. De multicultuur doet 
dienst als hefboom om Europa te koloniseren. Hoe naïef is het om 
te denken dat de islam in Europa anders zou zijn dan in de rest van 
de wereld? Van een Europese islam komt niks terecht. Het enige 
dat over zal blijven is een geïslamiseerd Europa.  

Islam: binnenkort de dominante religieuze en 
maatschappelijke kracht in Europa? 

De islam wil veroveren, islamiseren en domineren. Ook in Europa 
laten veel moslims hun leven in meer of mindere mate leiden 
door de islam en de dwingende voorschiften van de sharia. Veel 
moslims die zich in Europa vestigen, weigeren zich aan te passen 
aan onze Europese samenleving, maar verlangen integendeel dat 
onze samenleving zich aanpast aan de voorschriften en verboden 
van de islam. 

Indien de huidige demografische evolutie zich doorzet, zal in grote 
gebieden van West-Europa de islam nog deze eeuw de belangrijkste 
religieuze en maatschappelijke kracht worden. De islamitische 
voorschriften zullen dan onze samenleving domineren. In tal van 
wijken in onze steden is dit overigens nu reeds het geval. Islamitische 
voorschriften zoals het verbod op het consumeren van niet-halal 
voedsel, de gedwongen sluierdracht en het verbod op gemengde 
activiteiten worden in Europa reeds door vele miljoenen moslims 
toegepast. Bestaande wetten en regels worden bovendien aangepast 
om aan de eisen van de alsmaar aangroeiende moslimminderheid 
tegemoet te komen. 

Het Vlaams Belang heeft zich altijd gekant tegen de massa-
immigratie en de multicultuur. Ook nu is het de taak van het Vlaams 
Belang om te waarschuwen voor de islamisering van Europa 
en Vlaanderen en in het verzet te gaan tegen deze noodlottige 
evolutie, die verworvenheden op de helling zet waarvoor generaties 
Europeanen hebben gestreden: onze fundamentele vrijheden, 
de gelijkheid van man en vrouw, de religieuze tolerantie, de 
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waardigheid van het menselijke individu, de scheiding tussen kerk 
en staat, ... 

U bent een dhimmi! 

Wat is het lot van niet-islamitische minderheden in een 
islamsamenleving? Volgens de sharia heeft een niet-moslim onder 
moslimheerschappij het statuut van ‘dhimmi’. Niet-moslims 
moeten volgens de sharia - indien ze gedoogd willen worden in 
een moslimsamenleving - een minderwaardige maatschappelijke 
positie aanvaarden, het zogenaamde dhimmi-statuut.  In ruil voor 
het naleven van de verplichtingen die gekoppeld zijn aan het 
dhimmi-statuut worden ze beschermd. Wanneer ze zich echter niet 
schikken en hun plichten niet naleven, vervalt de bescherming en 
mogen de moslims geweld tegen hen gebruiken. 

Het bekendste element van het dhimmistatuut is de verplichting voor 
niet-moslims tot het betalen van een speciale taks, de zogenaamde 
‘jizya’. De Koran zegt immers dat niet-moslims moeten bestreden 
worden “tot zij de jizya met eigen hand betalen en onderdanig zijn.” 

Andere elementen van de ‘dhimmitude’, zoals deze jarenlang in 
moslimlanden werd toegepast, waren bijvoorbeeld het dragen van 
een herkenbare kledij die niet-moslims onderscheidt van moslims, 
het verbod op het openbaar belijden van andere godsdiensten dan 
de islam, het verbod op het bouwen of herstellen van kerken, het 
verbod om moslims tot een ander geloof te bekeren en het tonen van 
onderdanigheid aan moslims. Dhimmi’s konden ook niet getuigen 
tegen moslims, zodat zij juridisch niet beschermd waren tegen 
onrecht en geweld van islamitische daders, en het erfrecht van een 
dhimmi was anders – en beperkter – dan dat van een moslim. 

Uiteraard leidden de dhimmiverplichtingen en de minderwaardige 
positie van niet-moslims in moslimlanden ertoe dat veel niet-
moslims zich tot de islam bekeerden om aan sociale marginalisatie 
te ontsnappen. Het gevolg is dat na een evolutie van eeuwen 
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islamitische onderdrukking, discriminatie en vervolging de 
cultureel-religieuze minderheden in veel moslimlanden nu zo goed 
als verdwenen zijn. 

Overleven in een moslimsamenleving 

In de praktijk bevatten veel wetgevingen van moslimlanden tot op 
de dag van vandaag bepalingen die niet-moslims fundamenteel 
discrimineren en zelfs bijna rechteloos maken. Zelfs in zogenaamd 
‘gematigde’ moslimlanden (Marokko, Egypte,…) is het bekeren 
van moslims tot een ander geloof strafbaar. In de meeste 
moslimlanden wordt de bouw of zelfs restauratie van kerken 
nagenoeg onmogelijk gemaakt en in het burgerlijk recht zijn de 
rechten van niet-moslims vaak zeer beperkt. 

Indien Europa niet in het verzet gaat, dreigt het gekoloniseerd te 
worden door de islam. Als waarschuwing heeft het Vlaams Belang 
deze ‘dhimmigids’ Hoe overleven in een islamitische samenleving? 
opgesteld, die uitlegt hoe een niet-moslim zich dient te gedragen 
om te overleven in een islamitische omgeving. Inspiratie voor de 
teksten werd gevonden in islamitische geschriften en publicaties 
en in voorbeelden uit moslimlanden. Met deze korte gids wil het 
Vlaams Belang aantonen hoe ingrijpend de islamisering van de 
samenleving uiteindelijk zal zijn voor niet-moslims die in deze 
samenleving leven. 

Filip Dewinter 
Voorzitter

Steden tegen Islamisering (STI) 
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Praktische richtlijnen
“Hoe overleven in een islamitische samenleving?”

Als niet-moslim leven in een geïslamiseerde samenleving is niet 
zonder risico’s. De basisbeginselen waarop een islamitische sa-
menleving is gebaseerd verschillen immers totaal van de beginse-
len van onze Europese beschaving. In een islamsamenleving staan 
niet de persoonlijke vrijheid van de burgers, de rechtsgelijkheid en 
de gelijkheid tussen man en vrouw centraal, maar wel het respect 
voor de islam en de blinde naleving van de islamitische voorschrif-
ten. 

Niet-moslims worden in moslimlanden ook vandaag nog gecon-
fronteerd met structurele discriminatie en met een absoluut gebrek 
aan persoonlijke vrijheden.
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Les 1
Op afvalligheid 
van de islam 

staat de 
doodstraf
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In een samenleving die door de islam wordt gedomineerd kan het 
voor sommigen een aanlokkelijk idee zijn om zich te bekeren tot 
de islam. Potentiële bekeerlingen dienen wel te beseffen dat deze 
bekering eenrichtingsverkeer is. Een moslim kan de islam immers 
niet (opnieuw) verlaten. Niets is erger voor de islam dan een 
afvallige. 

Een afvallige beledigt immers Allah en verraadt de 
moslimgemeenschap. Op afvalligheid staat naar moslimrecht de 
doodstraf. De profeet Mohammed heeft immers gezegd: “Wie zijn 
godsdienst verandert, dood hem.” Weliswaar moet de afvallige 
eerst de kans worden geboden berouw te tonen. Wie weigert, 
moet echter gedood worden. De stelling dat afvalligen moeten 
geëxecuteerd worden is niet de visie van één of ander extremistisch 
moslimclubje, maar een officieel standpunt van de islam.

Sjeik Muhammed Salih Al-Munajjid verklaart op de website Islam 
Q&A dit harde islamstandpunt: “Een persoon die bekend is met de 
openbaring van Allah en deze heeft gepraktiseerd en vervolgens de 
rug toekeert, verdient het niet om op de aarde van Allah te leven 
en te eten van alles wat Allah ons geschonken heeft.” “Bovendien 
opent de afvallige”,  volgens de sjeik, “bij het verlaten van de islam, 
de weg voor iedereen die het geloof wil verlaten.” Daarmee wordt 
volgens de sjeik afvalligheid gestimuleerd en verder verspreid en 
dat moet hoe dan ook voorkomen worden.

U kan zich dus bekeren tot de islam. Wees u er echter wel van 
bewust dat terugkomen op die beslissing geen optie is. Indien u de 
islam opnieuw verlaat, dan wordt u een paria, een vogelvrije, een 
doelwit,…

Tot op de dag van vandaag worden in landen als Iran en Afganistan 
mensen die de islam de rug toekeren ter dood veroordeeld. In vele 
landen worden ze door hun familie vermoord. Zulke moorden 
worden vaak niet vervolgd. 
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Les 2
Beledig de 
profeet niet: 

betoon respect 
voor de islam
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Waar u in een moslimsamenleving ook zeker voor moet oppassen 
is dat u op geen enkele wijze - ook niet onbewust - op een of 
andere manier de profeet Mohammed beledigt. Het beledigen van 
de profeet is volgens de islam immers een gruwelijke misdaad. Dit 
geldt zowel voor moslims als voor ‘kafirs’ (zoals de niet-moslims 
in de Koran worden genoemd). Wie de profeet beledigt, moet 
volgens de islam worden gedood. Daarbij speelt het geen rol of hij 
nu een moslim is of een ongelovige. Wees in een islamsamenleving 
dus zeer voorzichtig als u gebruik maakt van uw vrijheid van 
meningsuiting. Vermijd discussies.

Een belangrijk moslimjurist, Ibn Taymiyah (1263-1328), schreef in 
zijn boek al-Saarim al-Maslool: “De profeet (vrede en zegeningen 
zij met hem) koos er soms voor om degenen die hem beledigden 
te vergeven en soms gaf hij het bevel dat zij moesten worden 
geëxecuteerd, als dat een groter doel diende. Maar nu is die 
vergeving onmogelijk omdat hij dood is, dus de executie van degene 
die hem beledigt blijft het recht van Allah, Zijn Boodschapper en 
de gelovigen en degene die het verdient geëxecuteerd te worden 
kan men niet laten gaan, dus de straf moet worden uitgevoerd.”

De doodstraf voor het beledigen van de profeet is tot op de dag 
van vandaag wet in landen als Afghanistan, Pakistan, Iran en Sa-
oedi-Arabië. De Pakistaanse blasfemiewet voorziet niet enkel in de 
doodstraf voor het beledigen van de profeet, maar ook levenslange 
opsluiting voor het ‘ontheiligen’ van de Koran en tot 10 jaar gevan-
genisstraf voor het ‘kwetsen van religieuze gevoelens’. In Pakistan 
werd in 2010 de jonge christelijke vrouw Asia Noreen Bibi tot de 
dood door ophanging veroordeeld wegens het beledigen van de 
profeet Mohammed, nadat ze naar aanleiding van een door mos-
lims uitgelokte ruzie had gezegd dat niet Mohammed, maar Jezus 
de echte profeet is. De moeder van vijf kinderen zit inmiddels al 
twee jaar in de dodencel. In andere moslimlanden worden personen 
die verdacht worden van het beledigen van de profeet niet geëxecu-
teerd, maar wel in de gevangenis opgesloten of fors beboet.
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Hou er eveneens rekening mee dat het beledigen van de profeet 
of van het islamitische geloof een zeer rekbaar begrip is. In 2007 
eisten duizenden gewapende Soedanezen de dood van een Britse 
onderwijzeres van een Soedanees schooltje omdat... haar leerlingen 
de klasteddybeer ‘Mohammed’ hadden genoemd. Gelukkig kwam 
zij er uiteindelijk vanaf met een celstraf en uitwijzing uit het land. 
In Maleisië werden in 2010 drie kerken in brand gestoken toen 
christenen het recht opeisten om ook het woord ‘Allah’ te mogen 
gebruiken, wat volgens de moslims zou getuigen van een ‘gebrek 
aan respect’ voor de islam.

Ook het afbeelden van de profeet Mohammed is ‘not done’. De 
Deense cartoonist Kurt Westergaard werd reeds herhaaldelijk 
het doelwit van aanslagen van moslimterroristen omdat hij het 
aandurfde Mohammed in een spotprent af te drukken.

Het reisadvies van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken 
voor Algerije geeft volgende waarschuwing mee: “Het belijden van 
de Islam is in het gehele land zeer belangrijk en het is dus aan 
te raden om ieder gedrag dat geïnterpreteerd kan worden als een 
gebrek aan respect of zelfs een provocatie voor deze godsdienst te 
vermijden (vermijden om op een onbetamelijke manier gekleed te 
gaan, zich onthouden van het drinken van alcohol of van het roken 
in het openbaar tijdens de ramadan, enz.).” 
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Les 3
Wees discreet 

met uw
niet-islamitische 
geloofsbeleving
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In een moslimsamenleving kan u in theorie als niet-moslim uw 
eigen geloof beleven. Indien u echter te openlijk uiting geeft aan 
uw godsdienstige beleving, stelt u zich bloot aan intimidaties en 
zelfs geweld vanuit radicale moslimhoek. In tal van moslimlanden 
zijn niet-moslims het slachtoffer van religieus geweld, pesterijen 
en willekeurige arrestaties door de overheid. Het al te openlijk 
beleven van uw geloof kan bovendien beschouwd worden als 
een poging om moslims te bekeren, wat in alle moslimlanden ten 
strengste verboden is.  

Volgens moslimjuristen is het niet toegelaten dat dhimmi’s op 
straat hun religieuze feesten vieren. Ze moeten in stilte naar hun 
religieuze gebouwen gaan. Niet-moslims mogen hun religieuze 
boeken ook niet verspreiden buiten hun eigen gebedshuizen. 

In Saoedi-Arabië is de beleving van andere godsdiensten dan 
de islam in het openbaar absoluut verboden. Hierop wordt 
toegezien door de Mutawa, de Saudische religieuze politie. In 
het ‘gematigde’ moslimland Algerije wordt de persoon die een 
moslim ‘tracht te verleiden’ tot een andere godsdienst gestraft met 
een gevangenisstraf van 2 tot 5 jaar en een boete van een half tot 
één miljoen dinar (ongeveer 5000 tot 10000 euro). Gelijkaardige 
sancties worden opgelegd aan wie „door het vervaardigen, bewaren 
of verspreiden van drukwerk, audiovisueel materiaal of via een 
ander medium of andere techniek het islamitische geloof tracht 
te verzwakken.” Het reisadvies voor het ‘gematigde’ moslimland 
Marokko vermeldt dat de “Marokkaanse autoriteiten niet aarzelen 
om kordaat op te treden tegen elke poging om moslims tot een 
ander geloof te bekeren.” De Marokkaanse wet voorziet terzake 
gevangenisstraffen en boetes.
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Les 4
Vrouwen: best 

sluieren!
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Als we in Vlaanderen wonende moslimvrouwen moeten geloven, 
verplicht de Koran moslima’s niet om een hoofddoek te dragen. 
Moslimvrouwen zouden de hoofddoek slechts dragen ‘uit eigen 
keuze’, ‘om uiting te geven van hun geloof’ of ‘uit liefde voor Allah’. 
Toch wijzen veel moslimjuristen op korancitaten die de sluier- of 
hoofddoekdracht opleggen. Zo lezen we in de Koran: “En zeg tot 
de gelovige vrouwen dat zij ook hun ogen neergeslagen houden en 
hun passies beheersen, en dat zij hun schoonheid niet tonen dan 
hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij hun hoofddoeken over 
hun boezem laten hangen.” (Hoofdstuk A-Noer, 24:31)

Vrouwen die hun lichaam tonen, zouden volgens de islam “lusten 
opwekken bij de man”. De vrouw wordt blijkbaar verantwoordelijk 
geacht voor de manier waarop een man zich al dan niet seksueel 
beheerst. De voormalige Iraanse president Rafsanjani zei ooit: “Het 
is de plicht van vrouwen om hun hoofd te bedekken, omdat het haar 
van vrouwen vibraties uitstraalt die mannen opwinden, misleiden en 
corrumperen.” De moslimman wordt verondersteld erop toe te zien 
dat zijn vrouw de sluier draagt. Volgens sommige moslimtheologen 
moet de moslimvrouw zelfs een gezichtsbedekkende niqaab of 
vormeloze boerka dragen. 

Niet-moslimvrouwen zijn in theorie niet verplicht zich te sluieren, 
maar voorzichtigheidshalve kan het in een moslimomgeving voor 
niet-moslimvrouwen toch aangewezen zijn om een hoofddoek of 
zelfs een sluier te dragen. De kans bestaat immers dat wie zich 
westers kleedt en bijvoorbeeld geen hoofddoek draagt, bij seksuele 
agressie zelf voor de agressie verantwoordelijk wordt gesteld. In 
de zomer van 2011 vonden in Iran twee verkrachtingsrechtszaken 
plaats waarbij de autoriteiten de slachtoffers ervan beschuldigden 
door het niet-correct dragen van de sluier aanleiding te hebben 
gegeven voor de verkrachting.  

In sommige landen voorziet de wetgeving voor álle - ook niet-
islamitische - vrouwen in een verplichting om een hoofddoek te 
dragen. Het reisadvies van het Belgische ministerie van Buitenlandse 
Zaken voor Saoedi-Arabië luidt als volgt: “Als bezoeker van een 
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land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten 
van het gastland. Voor vrouwen is het dragen van de traditionele 
zwarte ‘abaya’ (een kleed dat enkel gezicht, voeten en handen 
zichtbaar laat) in het openbaar verplicht.” Het reisadvies voor Iran 
luidt: “In het openbaar moeten vrouwen steeds het haar bedekken 
(‘hijab rule’). Vrouwen moeten bovendien over hun kleding een 
mantel dragen tot op kniehoogte.”
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Les 5
Respecteer de 

ramadan



26



27

Tijdens de ramadan vasten de moslims overdag naar het voorbeeld 
van hun profeet Mohammed. De ramadan is één van de vijf pijlers 
van de islam en dus verplicht voor moslims. Moslims mogen in 
deze periode voor zonsondergang niet eten, drinken, roken of seks 
hebben. Het is een uiting van gehoorzaamheid aan Allah. 

Niet-moslims zijn Allah in theorie geen gehoorzaamheid 
verschuldigd. Nochtans worden in veel islamlanden niet-moslims de 
facto ook verplicht de ramadan te respecteren. Wie in het openbaar 
toch eet of drinkt in deze periode, zou immers een ‘gebrek aan 
respect’ tonen tegenover de islam, wat - zoals eerder aangetoond - 
zeer gevaarlijk is en aanleiding kan zijn voor bestraffing of fysieke 
agressie. 

In meerdere moslimlanden staat op het niet-respecteren van de 
ramadan (ook door niet-moslims) een fikse gevangenisstraf. In 
onder meer Egypte, Algerije en Pakistan worden niet-moslims die 
de ramadan niet respecteren en tijdens deze periode in het openbaar 
eten of drinken gearresteerd en veroordeeld tot zware celstraffen. 

Ook in Molenbeek vaardigde burgemeester Moureaux ter 
gelegenheid van de ramadan het verbod uit voor zijn politiekorps 
om overdag te drinken of te eten. Laat in een moslimsamenleving 
tijdens de ramadan uw broodje in het park of uw pint op het 
caféterras dus best achterwege.
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Les 6
Wees 

terughoudend 
in contacten 

met het andere 
geslacht
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Hou er in een moslimsamenleving rekening mee dat de sharia 
fysieke contacten tussen mannen en vrouwen sterk aan banden legt 
en in veel gevallen zelfs verbiedt. Het begrip ‘fysiek contact’ wordt 
heel erg letterlijk genomen en beperkt zich niet tot seks. Het betreft 
elke aanraking.

Mannen en vrouwen die niet gehuwd of geen familie zijn, hebben 
dan ook best geen fysiek contact. Vermijd het dus de hand te 
schudden van een moslim van het andere geslacht. Eveneens 
is het voor een mannelijke dokter in een moslimsamenleving te 
vermijden een vrouwelijke patiënt te onderzoeken. Zelfs de loutere 
aanwezigheid van een persoon van het andere geslacht in dezelfde 
ruimte kan een probleem vormen.

De profeet Mohammed gaf het voorbeeld. Hij verplichtte de 
scheiding tussen mannen en vrouwen in de door de moslims meest 
vereerde plaats, de moskee. Vrouwen dienen de moskee te betreden 
via een andere ingang dan de mannen en moeten de preken volgen 
in een andere, afgescheiden, ruimte van waaruit men de imam vaak 
niet of nauwelijks kan zien.   

Ook voor vrijetijdsactiviteiten moet hiermee rekening gehouden 
worden. Vrouwen en mannen in één ruimte samen laten sporten 
kan voor de islam hoe dan ook niet. Samen zwemmen, volleyballen 
of tennissen geeft immers aanleiding tot ‘fitna’ (verleiding), wat 
‘kwaadaardige gevolgen’ kan hebben. Wel is het mogelijk dat 
een vrouw naar gemeenschappelijke activiteiten gaat waar enkel 
vrouwen aanwezig zijn. Op voorwaarde natuurlijk dat haar 
echtgenoot zo vriendelijk wil zijn hiervoor zijn toestemming te 
geven...

Hoezeer contacten tussen personen van verschillende sekse 
voor de islam taboe zijn, wordt aangetoond in reisadviezen voor 
moslimlanden. Ongehuwde koppels die op reis gaan naar Algerije 
worden door het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken 
aanbevolen twee aparte kamers te boeken. Voor Koeweit luidt het 
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advies: “ Er bestaan bepaalde beperkingen met betrekking tot het 
contact tussen mannen en vrouwen. Op bepaalde plaatsen zoals 
zwembaden, attractieparken, de scholen en universiteiten, is een 
scheiding van toepassing.”
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Les 7
Vermijd als
niet-moslim 
man een 

relatie met een 
moslimvrouw
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Allah geeft huwelijken tussen een niet-moslimman en een 
moslimvrouw absoluut verboden. Allah heeft immers gezegd: “Als 
gij dan vindt dat moslimvrouwen gelovig zijn, zendt haar niet terug 
naar de ongelovigen. Deze vrouwen zijn voor hen niet wettig, noch 
zijn de ongelovigen wettig voor deze vrouwen.” (Koran: Soera Al-
Momtahanah, 60:10) 

Voor veel moslimjuristen is de vrouw die tegen het verbod in toch 
huwt met een niet-moslimman ongeveer hetzelfde als een afvallige 
wat, zoals eerder beschreven, zeer nare en zelfs levensgevaarlijke 
gevolgen heeft. Deze vrouw ‘verraadt’ immers haar gemeenschap 
om zich aan te sluiten bij een andere. Heel vaak leidt dit tot 
eremoorden, een praktijk die in islamitische samenlevingen in 
brede kring getolereerd en zelfs toegejuicht wordt. Denk ook 
niet dat een buitenhuwelijkse relatie een oplossing kan bieden. 
Buitenhuwelijkse samenwoonst is verboden voor de islam en zelfs 
in gematigde moslimlanden strafbaar.  

In moslimsamenlevingen worden vrouwen die een relatie 
hebben met niet-moslimmannen uit de samenleving uitgesloten, 
gemarginaliseerd en vaak zelfs met de dood bedreigd. Zelfs 
in de meeste ‘gematigde’ moslimlanden zijn relaties tussen 
moslimvrouwen en niet-moslimmannen bij wet verboden. In 
Egypte leidde een relatie tussen een koptisch-christelijke jongen 
en een moslimmeisje in 2011 tot het in brand steken van een kerk 
en de moord op 13 kopten. 

Terwijl een huwelijk tussen een niet-moslimman en een 
moslimvrouw absoluut strijdig is met de principes van de islam 
is een huwelijk tussen een moslimman en een niet-moslimvrouw 
volgens de sharia wél toegelaten. De status van de man is voor de 
islam immers hoger dan die van de vrouw. Let op: dit huwelijk is 
enkel toegelaten op voorwaarde dat de kinderen islamitisch worden 
opgevoed. 
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Les 8
Homo’s verbergen 

best hun 
geaardheid
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Ook homo’s moeten in een moslimsamenleving op hun tellen 
passen. Homoseksualiteit wordt uitdrukkelijk verboden door 
de Koran. In ongeveer alle moslimlanden is homoseksualiteit 
verboden en worden homo’s hard aangepakt. In bijvoorbeeld Iran, 
Nigeria en Afghanistan staat op homoseksualiteit de doodstraf. 

Het Belgische reisadvies voor Saoedi-Arabië bevat de dreigende 
vermelding: “Prostitutie, homoseksualiteit en buitenechtelijke 
relaties zijn ten strengste verboden. Het niet naleven van de 
plaatselijke wetgeving kan ernstige gevolgen hebben.” Het advies 
voor Jordanië bevat de mededeling: “Homoseksuele partners 
wordt ten zeerste aangeraden zich erg discreet op te stellen.” In 
Iran worden homo’s zelfs publiekelijk opgehangen. In andere 
‘gematigde’ moslimlanden zoals Maleisië en Marokko riskeren 
homo’s boetes en zware gevangenisstraffen.  

Enkele jaren terug ontstond in Nederland ophef toen bleek dat in De 
weg van de moslim, een in het Nederlands vertaald moslimboek dat 
in tal van moskeeën werd verkocht, werd opgeroepen om homo’s 
van hoge gebouwen te gooien. 

In moslimlanden, maar ook in de moslimwijken van onze steden, 
worden homo’s gepest, geïntimideerd, belaagd en afgeranseld. Bent 
u homo, verberg dan best uw geaardheid in een moslimsamenleving. 
Dit is de beste manier om te overleven. 
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Les 9
Tracht 

conflicten en 
rechtszaken te 

vermijden
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Als niet-moslim in een moslimsamenleving is het belangrijk dat u 
conflicten en rechtszaken tracht te vermijden. In moslimlanden als 
Nigeria, Indonesië, Irak en Egypte zijn niet-moslims geregeld het 
slachtoffer van heuse pogroms, waarbij veel dodelijke slachtoffers 
vallen.

Niet-moslims bevinden zich in een moslimsamenleving 
bovendien juridisch in een zeer zwakke positie. De sharia, die in 
de moslimwereld veel invloed heeft op het recht en vaak zelfs de 
voornaamste of een belangrijke rechtsbron is, kent niet-moslims 
voor de rechtbank weinig rechten toe.

Niet-moslims kunnen volgens de sharia bijvoorbeeld niet tegen 
moslims getuigen. Zij kunnen alleen getuigen tegen andere niet-
moslims. Eden van dhimmi’s worden volgens de sharia niet als 
geldig aanzien. De getuigenis van iemand die weigert de ‘enige 
en ware religie’ te omarmen is volgens de sharia immers totaal 
ongeloofwaardig. De moslimjurist Mustafa al-Muraghi stelde 
hierover in zijn boek De islamitische wet met betrekking tot niet-
moslims: “De getuigenis van een dhimmi is niet toegelaten omdat 
Allah zei: ‘God zal de ongelovigen niet de overhand geven boven 
de gelovigen’.

Ook vandaag nog kunnen niet-moslims - christenen en andere 
religieuze minderheden - in moslimlanden zoals Pakistan, Algerije 
en kandidaat EU-lidstaat Turkije vaak niet rekenen op eerlijke 
processen. Hun recht van verdediging wordt massaal met de voeten 
getreden. Islamitische daders van politiek of religieus geïnspireerde 
misdrijven tegen niet-moslims gaan vaak gewoon vrijuit of ze 
komen ervan af met een lichte straf. De slachtoffers durven geen 
klacht indienen of de misdaden worden gewoon geseponeerd. Zelfs 
ernstige feiten als brandstichting, ontvoering, verkrachting en zelfs 
moord blijven daardoor onbestraft. 
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Les 10
Wees discreet 

met uw westerse 
levensstijl
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Radicale moslims keuRen muziek af.
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In de islamitische wereld dient men zich te houden aan de 
islamitische voorschiften. Deze voorschriften zijn zeer divers en 
zijn van toepassing op zowat elk aspect van het dagelijkse leven. 
Wie al te zeer leeft in strijd met de islamitische voorschriften en 
zich bijvoorbeeld al te westers kleedt en gedraagt, zou wel eens in 
het vizier kunnen komen van orthodoxe moslims. 

De islam bevat onder meer een verbod op het consumeren van 
alcohol. Het is dan ook aanbevolen om terzake enige discretie aan 
de dag te leggen. Het serveren van alcoholische dranken op feestjes 
wordt dus best vermeden. Ook het dragen van al te westerse 
kledij vormt een risico, vooral voor vrouwen. Te blote benen, 
armen en schouders en te diepe decolletés kunnen absoluut niet. 
In moslimland Soedan worden vrouwen die op straat een broek 
dragen door de politie publiekelijk afgeranseld. 

Wees ook discreet met het maken en afspelen van muziek. Mo-
hammed zou immers hebben gezegd: “Mensen van mijn Oemmah 
zullen wijn drinken en het anders noemen dan bij de eigenlijke 
naam. Zij zullen vrolijk worden gemaakt door het bespelen van 
muziekinstrumenten en het gezang van zangeressen. Allah zal de 
aarde onder hen uit elkaar splijten en hen veranderen in apen en 
zwijnen”. (hadith overgeleverd en bevestigd door o.m. Ibn Maad-
jah en Al-Bayhaqi). 

Radicale moslims menen dus dat Allah muziek afkeurt. In 
Afghanistan werd muziek verboden door de Taliban. Ook op de 
Saudische tv zal u geen liedjes kunnen beluisteren. In 2010 werd 
muziek ook verboden in Somalië. Muziek zou moslims er immers 
kunnen van weerhouden om hun godsdienstige plichten na te 
komen. Muziek leidt tot “het verkwisten van tijd en geld en de 
gehechtheid van het hart aan iets anders dan aan Allah”. (citaat al-
yaqeen.com) Kortom, muziek is onrein voor moslims.

In Britse moslimbuurten hebben moslimextremisten zogenaamde 
‘sharia gecontroleerde zones’ ingericht. Er worden affiches opge-
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hangen waarop de shariaverboden zijn vermeld. Daaronder: “geen 
muziek of concerten”. Maar ook in eigen land, in Borgerhout, ver-
stoorden moslims al muziekconcerten, omdat muziek ‘haram’ (on-
rein) is en aanzet tot “drinken, roken en drugs gebruiken”. Wees in 
een islamitische omgeving dus voorzichtig met uw levensstijl en 
zet de muziek liefst wat stiller. 
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Het Vlaams Belang in 
het verzet!
Het Vlaams Belang hoopt vurig dat u bovenstaande adviezen niet 
zult naleven. Deze 10 lessen Hoe overleven in een islamitische 
samenleving zijn illustratief bedoeld en tonen aan  hoe zwaar de 
impact van de islamisering op de vrijheid in onze samenleving 
kan zijn. Sommigen zullen van oordeel zijn dat het Vlaams Be-
lang overdrijft of aan nodeloze paniekzaaierij doet. Niets is ech-
ter minder waar. Onze ‘lessen’ zijn gebaseerd op de islamitische 
voorschriften en het beleid en de wetgeving in moslimlanden zoals 
Saoedi-Arabië, Afghanistan, Iran, Pakistan, Soedan, Koeweit, en 
zelfs in zogenaamd ‘gematigde’ moslimlanden als Algerije, Egyp-
te, Tunesië en Marokko. 

De gevolgen van de islamisering kunnen overigens ook reeds in 
Vlaanderen worden vastgesteld: 

•	 Nu	 reeds	 is	 net	 als	 in	 bijvoorbeeld	 Iran,	 Somalië,	 Soedan	
en Saoedi-Arabië in sommige buurten van onze steden een 
religieuze shariapolitie actief die toekijkt op de naleving 
van de islamitische normen en die er bijvoorbeeld niet voor 
terugschrikt om vrouwen en meisjes die te westers gekleed 
gaan te bedreigen en uit te schelden of horecabedrijven die 
alcohol serveren te intimideren.  

•	 In	 de	Vlaamse	 en	 Europese	 steden	 neemt	 het	 pestgedrag	 en	
het geweld gepleegd door moslimjongeren tegenover homo’s 
ongekende proporties aan.

•	 Nu	 reeds	 worden	 in	 openbare	 zwembaden	 in	 steeds	 meer	
Vlaamse steden op verzoek van moslims aparte zwemuurtjes 
georganiseerd voor moslimvrouwen. 
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•	 Ook	 in	Vlaanderen	 worden	 moslims	 nu	 reeds	 op	 hun	 ‘hal-
al’wenken bediend qua voedselgewoonten in bijvoorbeeld 
onderwijs en gevangenis, waarbij varkensvlees van het menu 
wordt geweerd en ritueel geslacht vlees wordt geserveerd.

•	 Sluiers	 en	 hoofddoeken	domineren	 het	 straatbeeld	 in	 tal	 van	
wijken in onze steden. Enkel moslims of naïevelingen durven 
beweren dat dit vrijwillig, zonder enige druk, gebeurt. 

•	 Kruisen,	 kerststalletjes	 en	 zelfs	 kerstversiering	 worden	 ook	
bij ons verwijderd uit officiële gebouwen, culturele centra en 
scholen om moslims niet te ergeren of te provoceren.

Deze brochure viseert of stigmatiseert niet de individuele moslim. 
Een meerderheid van de moslims leeft immers niet volgens de 
strikte regels van de islam. Maar die meerderheid is anderzijds ook 
niet in staat of bereid zich tegen deze regels te verzetten. 

Het is echter wel een feit dat de islam als een vloedgolf onze steden 
overspoelt en de islamitische ideologie in onze samenleving steeds 
meer aan invloed wint. Deze brochure wil vooral duidelijk maken 
wat u mag verwachten wanneer de islam in onze samenleving de 
dominante maatschappelijke kracht wordt. Laat deze brochure 
daarom vooral een waarschuwing zijn tegen de verdere islamisering 
van onze samenleving. 

Steun het Vlaams Belang in zijn verzet tegen de massa-immigratie 
en tegen de verdere islamisering van Vlaanderen!
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Bijlage: De sharia 
uitgelegd aan 
‘ongelovigen’
Een wetsgodsdienst met barbaarse voorschriften

De islamitische religieuze wetgeving, de sharia, bevat regels die 
betrekking hebben op alle aspecten van het leven van de moslims en 
zelfs van niet-moslims die leven in islamitische samenlevingen. De 
sharia neemt een centrale plaats in in de islam. De sharia is voor de 
moslims de goddelijke wet. De sharia is echter niet gecodificeerd. 
Er is dus niet zoiets als een “sharia-wetboek”. 

De sharia heeft diverse bronnen. In de eerste plaats is er natuurlijk 
de Koran, het letterlijke door Mohammed opgetekende woord van 
Allah. Ook belangrijk is het voorbeeld dat de profeet Mohammed 
gaf, de ‘soenna’, die afgeleid is uit de overleveringen over het leven 
en handelen van de profeet Mohammed (de ‘hadith’). 

De sharia kwam tot stand als gevolg van een lang proces van 
commentaren en interpretaties van voormelde islamitische heilige 
geschriften. Er bestaan verschillende islamitische rechtsscholen 
(vier soennitische en twee sjiitische), die hun oorsprong in de 
vroege middeleeuwen hebben, met elk hun eigen versie van de 
sharia. Deze versies verschillen lichtjes van elkaar. 

De sharia staat vol met middeleeuwse barbaarse voorschriften die 
strijdig zijn met algemeen aanvaarde beginselen van onze Europese 
beschaving zoals de persoonlijke vrijheden, gelijkheid tussen man 
en vrouw en de lichamelijke integriteit. De sharia legt immers 
de ongelijkheid op tussen de seksen, is absoluut strijdig met de 
mensenrechten, getuigt van een absolute onverdraagzaamheid 
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tegenover andersdenkenden en promoot mensonwaardige 
lijfstraffen. 

Het sharia-strafrecht telt bijvoorbeeld een ganse reeks strafbepa-
lingen met betrekking tot roof, diefstal, gokken, overspel en het 
drinken van alcohol. De sharia voorziet als straf voor roof of dief-
stal de amputatie van de hand en/of voet. De straf voor overspel 
is steniging. Gokken, ontucht of dronkenschap wordt bestraft met 
zweep- of stokslagen. 

De sharia als totalitair systeem

De sharia bepaalt hoe de samenleving er moet uitzien en hoe het 
persoonlijke leven dient te worden georganiseerd. Alle aspecten van 
het menselijk handelen worden door de sharia opgedeeld in vijf  ca-
tegorieën: ‘verboden’ (haram), ‘afkeurenswaardig’ (makruh), ‘neu-
traal’ (mubah), ‘aanbevolen’ (mandub) en ‘verplicht’ (mafrud). Is-
lamitische rechtsgeleerden spreken op basis van de sharia fatwa’s - 
juridische adviezen - uit over alle aspecten van het dagelijkse leven 
van de moslim.

De islam eist een absolute navolging van de verplichtingen en de 
sociale verboden, zoals beschreven in de sharia. De sharia beheerst 
elk aspect van het collectieve en individuele leven. Het maken van 
individuele keuzes is voor een moslim dan ook totaal uit den boze. 

De islam regelt het privéleven van de gelovige ‘van a tot z’. In die 
zin is de islam totalitair van aard. Voor veel moslims speelt de islam 
een centrale rol in hun dagelijks bestaan. Hun leven wordt erdoor 
gedomineerd, geconditioneerd en gedetermineerd. 

De goddelijke wet is bovendien eeuwigdurend en onveranderlijk. 
Vernieuwing – ‘bida’ in het Arabisch – is onmogelijk. Binnen de is-
lamitische wereld is om het even welke hervormingsgezinde kritiek 
nagenoeg onmogelijk. De islam negeert de verworvenheden van het 
humanisme en de verlichting, eigen aan onze westerse beschaving. 
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De sharia als politiek model

De sharia is ook een politiek model. Radicale moslims eisen de 
volledige onderwerping van de samenleving aan de sharia en de 
vervanging van de democratie door een theocratische islamitische 
staat, waarbij de sharia geldt als de enige wet. De islam heeft een 
duidelijk politiek programma en wil een nieuwe maatschappij 
creëren, georganiseerd op basis van de voorschriften van de sharia. 
Het geloof enerzijds en de politieke ideologie en maatschappijvisie 
anderzijds zijn binnen de islam onafscheidelijk. Alles en iedereen 
moet ondergeschikt gemaakt worden aan de islam.

Moslims worden bovendien geacht te streven naar een permanente 
uitbreiding van de islamitische wereld. Het gebied waar de islam 
wordt toegepast wordt de ‘dar al-islam’ genoemd, het ‘grondgebied’ 
(of ‘huis’) van de islam. Volgens de islam moet dit gebied uitgebreid 
worden ten koste van de ‘dar al-harb’, het ‘huis van de oorlog’. 
De dar al-harb is het grondgebied van de ongelovigen dat nog niet 
onder de sharia valt. 

Orthodoxe moslims van de Moslimbroederschap en het Turkse 
Milli Görus streven ernaar om de ganse wereldwijde islamitische 
gemeenschap (de ‘oemma’) te verenigen in één groot rijk, onder 
leiding van de kalief, de opvolger van de profeet Mohammed als 
leider van de moslimgemeenschap. 

Toepassing van de sharia: ook vandaag nog!

Terwijl in het Westen godsdienst een privézaak en de Kerk een van 
de instituties naast vele andere is geworden, is dit tot op heden 
in de islamitische landen allerminst het geval. Ook vandaag nog 
geldt de sharia in een vijftigtal moslimlanden als een bron van de 
wetgeving. Dit is onder meer het geval in Afghanistan, Iran, Jemen, 
Jordanië, Saoedi-Arabië, de Indonesische autonome provincie 
Atjeh, Brunei, Egypte, Indonesië, Irak, Koeweit, Libanon, Libië, 
Maleisië, Mauritanië, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Soedan, 



54

Somalië, Syrië en Tunesië. In sommige moslimlanden (zoals 
Marokko en Indonesië) wordt de sharia enkel toegepast in het 
personen- en familierecht.

In andere moslimlanden wordt de sharia op veel meer beleidsdo-
meinen toegepast, zelfs in het strafrecht. Landen waar het islamiti-
sche strafrecht wordt toegepast zijn: Iran, Pakistan, Saoedi-Arabië, 
Soedan en het noorden van Nigeria. Deze landen tellen tezamen 
een bevolking van meer dan 400 miljoen mensen, bijna zoveel als 
alle landen van de Europese Unie samen. In Saoedi-Arabië geldt de 
Koran zelfs als de grondwet!

Ook in sommige Europese landen schieten de shariarechtbanken 
als paddenstoelen uit de grond. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk 
zijn er 85 shariarechtbanken. Wie zegt dat de sharia een relict uit het 
verleden is zonder invloed in de huidige wereld, vergist zich zonder 
meer. De islam en de sharia vormen vandaag, misschien meer dan 
ooit, een acute bedreiging voor onze Europese beschaving.





Ver. uitg.: Filip Dewinter, Amerikalei 98, 2000 Antwerpen


