
 

Beste gemeente Heerenveen, 

Ik maak me zorgen over waar het heengaat met Nederland. Nadat Geert Wilders vorige week die 

beruchte uitspraken deed waarbij hij opruiend opriep tot 'minder Marokkanen' lijkt het echt de 

verkeerde kant op te gaan. Ik zelf vind, zoals velen met mij, het aanzetten tot haat een verschrikkelijk 

iets. Het heeft niet alleen gevolgen voor de verhoudingen tussen de verschillende soorten mensen 

die Nederland rijk is, maar het raakt ook de kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, die 

behoren tot de groep waar Wilders het op gemunt heeft, diep in hun zelfvertrouwen en identiteit. 

Dus ik hoop hier als burger van dit land en van deze gemeente iets aan te doen met u samen. 

Ik werd gisteren op de hoogte gesteld dat de gemeente Nijmegen (inclusief de burgemeester) 

besloten heeft om aangifte te doen tegen Geert Wilders. Zie hiervoor onder andere: 

http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen/gemeente-nijmegen-doet-aangifte-tegen-wilders-

1.4280210  

Ik als burger van de gemeente Heerenveen vind een actie zoals die van Nijmegen respectabel en 

navolgenswaardig. Ik vind het een blijk van waardering van een gemeente richting haar burgers, 

inclusief en met name die van Marokkaanse afkomst. Ik vroeg me dan ook af of onze gemeente ook 

stelling neemt of een actie onderneemt waarin ze zich uitspreken over de gebeurtenissen en hopelijk 

aangeven dat wij als gemeente wel waardering hebben voor haar Marokkaans-Nederlandse 

medelanders.  

Ik persoonlijk kan me voorstellen dat bij een actie zoals gedaan door de gemeente Nijmegen je als 

burger van een stad erg gesterkt zou voelen als je gemeente expliciet afstand neemt van zulke 

verwerpelijke uitspraken als die van Wilders en dat je met het doen van aangifte stelling neemt tegen 

een ieder die een voorbeeld neemt aan zijn haatzaaierij. 

Ik hoop dan ook dat jullie als vertegenwoordigers van onze gemeente wat van plan zijn, we samen 

wat van ons laten horen en ons uitspreken tegen dit onrecht. Ik hoop hiermee ook dat we de burgers 

uit onze gemeente die het raakt een hart onder de riem kunnen steken. 

Hoogachtend, 

 

Een bezorgde Marokkaanse-Nederlandse burger, 

 

Hajar Ihijji  

 


