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Gemeenschappelijke pijn van de mensheid: 
Racisme 

يََٓا اَيَُّها النَّاُس اِنَّا َخلَْقنَاكُْم ِمْن ذََكٍر َواُْنٰثى َوَجعَْلنَاكُْم شُعُوباً َوقَـبََٓائَِل  ﴿

َ َعٖليٌم َخٖبيٌر  ِ اَتْٰقيكُْمؕ اِنَّ ّٰللاه  ﴾ ِلتَعَاَرفُوؕا اِنَّ اَْكَرَمكُْم ِعْنَد ّٰللاه

ِ ملسو هيلع هللا ىلصأَّن  َعْن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعم    : قَالَ  َرُسوِل َّللاه

لَْيَس ِمنَّا َمْن َدَعا إِلَى َعَصبِيٍَّة، َولَْيَس ِمنَّا َمْن قَاتََل َعلَى َعَصبِيٍَّة،   »

 «  َولَْيَس ِمنَّا َمْن َماَت َعلَى َعَصبِيَّةٍ 
Beste moslims! 
Onze profeet Mohammed (vzmh) die als genade voor 
de hele mensheid is gezonden zei tijdens de 
afscheidsbedevaart de volgende woorden over 
racisme: “Beste mensen! Uw Rab is één! Uw vader 
is ook één! Net zoals een Arabier geen 
voortreffelijkheid heeft over een niet-Arabier of 
een niet-Arabier over een Arabier, hebben 
mensen met een lichte huidskleur geen 
voortreffelijkheid over zwarte mensen, en zwarte 
mensen hebben geen voortreffelijkheid over 
mensen met een lichte huidskleur. 
Voortreffelijkheid is alleen in taqwa, het vrezen 
van Allah.”1 Met deze woorden liet de Boodschapper 
van Allah (vzmh) ons zijn standpunt met betrekking 
tot racisme zien dat de gemeenschappelijke pijn van 
de mensheid is. Racisme heeft door de geschiedenis 
heen vele rampen en vernietiging veroorzaakt. Als we 
dit islamitische principe zo uitdrukken dat er geen 
verschillende interpretaties mogelijk zijn, dan 
kunnen we het volgende zeggen: Mensen zijn gelijk 
aan elkaar en niemand is beter dan de ander. 
Voortreffelijkheid is alleen in taqwa. 
 
Beste gelovigen! 
Het verlangen naar glorie en eer is een gevoel dat in 
de menselijke aard zit. Mensen die geestelijk nog niet 
volwassen zijn, proberen deze gevoelens te 
bevredigen met hun etniciteit. Afkomst beschouwen 
zij als een reden voor voortreffelijkheid. Ze denken 
dat ze zichzelf kunnen verheffen door anderen te 
kleineren. Dit terwijl onze Rab in het volgende zegt: 
“O mensen! Wij hebben jullie vanuit een man en 
een vrouw geschapen. En Wij hebben jullie tot 
volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie 
elkaar leren kennen. De meest edelmoedige 
onder jullie bij Allah is degene van jullie die zich 
het meest bewust is van zijn 
verantwoordelijkheden. Inderdaad, Allah is 
Alwetend, Albewust.”2 De belangrijkste boodschap 
die we uit dit vers kunnen halen is dat het hebben van 

 
1 Musned-i Ahmed, H. No: 23489 
2 Hujurat 49:13 

glorie en eer niets te maken heeft  met de stam 
waartoe we aan toebehoren. Integendeel, 
voortreffelijkheid is mogelijk door goed, mooi en 
waarheid in ons leven te laten domineren. Oftewel 
door goede daden te verrichten.  
 
Beste gelovigen! 
Racisme is de gemeenschappelijke vijand van de hele 
mensheid. Mensen die de verschillen van anderen 
niet kunnen tolereren, geen respect tonen voor 
verschillende religieuze overtuigingen, gedachten en 
levensstijlen, zijn een plaag voor de mensheid. De 
bittere gevolgen hiervan zagen wij precies 3 jaar 
geleden terug in de Duitse plaats Hanau. Er werd een  
brutale moord gepleegd op jongeren met 
verschillende etniciteit en geloofsovertuiging. Evenzo 
staat de moord op 51 onschuldige mensen bij de 
aanval op een moskee in Nieuw-Zeeland in 2019 nog 
vers in ons geheugen. Een van de belangrijkste 
uitingen van racisme zijn de provocerende aanvallen 
op de heiligdommen van verschillende religies. Het 
meest recente voorbeeld hiervan is het verbranden en 
verscheuren van ons heilige boek in verschillende 
Europese landen. Deze afschuwelijke aanvallen die 
erop gericht zijn de cultuur van de samenleven een 
klap toe te brengen en de sociale rust te verstoren 
zullen hun doel nooit bereiken. In een tijdperk waarin 
veel aandacht wordt besteed aan mensenrechten en 
vrijheden, zullen wij als moslims, als individuen of als 
organisatie juridische strijd voeren tegen dit onrecht.  
 
Beste broeders, zusters! 
De Islam die tot doel heeft de mensheid in vrede en in 
rust te laten leven heeft alle vormen van racisme 
veroordeeld. De boodschapper van Allah (vzmh) zei: 
“Degene die oproept tot racisme, behoort niet tot 
ons. De strijder voor racisme behoort niet tot ons. 
Degene die op het pad van racisme overlijdt, 
behoort niet tot ons.”3 Het is een 
gemeenschappelijke plicht van elke moslim en elk 
gewetensvolle persoon om racisme te bestrijden, dit 
is namelijk een gemeenschappelijke pijn van de 
mensheid. We dienen lering te trekken uit deze 
gebeurtenissen. Laten we deze wreedheden die zijn 
begaan omwille van racisme niet vergeten. Moge 
onze Rab ons en de hele mensheid beschermen tegen 
dergelijke wreedheden. 

 
3 Ebu Dawoed, Edeb, 111-112 


