
Selectie van 25 uitspraken van Geert Wilders 
 
 
"Ik wil een nieuw artikel 1, waarin de Leitkultur van het Westen wordt verwoord. Er 
mogen van mij in Nederland best joodse en christelijke scholen bestaan, maar geen 
islamitische scholen."  
Geert Wilders, HP/De Tijd, 12 december 2007 
 
"Ik vind wel dat er minder moslims moeten zijn in Nederland." 
Geert Wilders, Het Nieuwsblad (Vlaams), 9 februari 2008 
 
"Ik zou niet graag willen dat een groeiend aantal mensen, wellicht in de toekomst een 
meerderheid, van de bevolking of van het kabinet uit moslims bestaat". 
Geert Wilders, NOVA, 28 februari 2007 
 
"Als je een misdaad begaat, als je begint te denken over jihad en sharia, dan is er maar 
één oplossing: dan sturen we je dezelfde dag nog weg, dan kun je je koffers pakken en 
we zullen je je nationaliteit ontnemen". Op de vraag van de interviewer hoeveel van de 
moslims in Europa de door Wilders geschetste problemen vertegenwoordigen, zegt hij: 
"Miljoenen. Tientallen miljoenen." 
Geert Wilders in een interview met de Deense televisie, 13 juni 2009 
 
"Ik wil moskeeën afbreken…" (..) "Ik ga er als eerste met cement en stenen heen om die 
moskeeën dicht te metselen”. 
Geert Wilders De Limburger, 4 september 2004 
 
"Artikel 23 van de grondwet blijft bestaan maar islamitische scholen mogen niet worden 
opgericht. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden." 
Onafhankelijkheidsverklaring Groep Wilders, 13 maart 2005 
 
"Interviewer: Meent u bijvoorbeeld, dat het feit dat steden als Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag, spoedig als het niet nu al het geval is, in de meerderheid niet-blank zijn, 
onacceptabel is voor Nederland? Wilders: “Natuurlijk is dat onacceptabel." 
Geert Wilders, BBC-Hardtalk interview, 22 maart 2006 
 
"Ik ontzeg niemand een gezinsleven. Ook niet-westerse allochtonen niet. Ze mogen 
trouwen, ze mogen samenwonen. Alleen niet in Nederland." 
Geert Wilders, Volkskrant, 7 oktober 2006 
 
"Ministers en staatssecretarissen mogen geen twee nationaliteiten hebben". 
Geert Wilders, NOVA, 28 februari 2007 
 
"Ik denk wel eens: in het vliegtuig wordt ze al geleerd: jij stemme op Wouter Bos, hij jou 
geve uitkering. Maar wie betaalt de rekening? Wie betaalt die honderd miljard? Dat zijn 
de mensen die Nederland hebben opgebouwd, de mensen die hard werken, de mensen 
die keurig sparen en netjes hun belasting betalen. De gewone Nederlander die het niet 
cadeau krijgt. Henk en Ingrid betalen voor Mohammed en Fatima." 
Geert Wilders, Algemeen Politieke Beschouwingen, 18 september 2008 (op pvv.nl) 
 
"De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van 
Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als 
je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin.  Moslims zullen van de grote steden 
naar het platteland trekken. We moeten de tsunami van de islamisering stoppen." 
Geert Wilders Interview in de Volkskrant, 7 oktober 2006 
 
 



"We moeten de tsunami van de islamisering stoppen." En: "Van die tsunami van een ons 
wezensvreemde cultuur die hier steeds dominanter wordt. Daar moet een halt aan 
worden toegeroepen."  
Geert Wilders Interview in de Volkskrant, 7 oktober 2006 
 
"De eerste islamitische invasie werd na de verovering van Spanje, Portugal en het zuiden 
van Frankrijk in het jaar 732 gestopt bij Poitiers en de tweede invasiepoging door de 
Ottomaanse Turken werd voor de poorten van Wenen gekeerd toen ze daar in 1683 
gelukkig de pan in werden gehakt." "… het aantal islamieten in ieder Europees land 
neemt meer dan zorgwekkende vormen aan." "De PVV zal zich met 
man en macht verzetten tegen deze derde islamitische invasiepoging." 
Geert Wilders op GeenStijl, 6 februari 2007 
 
"Maar ik wil niet dat er meer moslims in Nederland komen, ik wil liever dat het er minder 
worden. Dus wil ik de grenzen voor migranten uit moslimlanden dichtgooien. Bovendien 
wil ik moslims aanmoedigen om Nederland vrijwillig te verlaten. De demografische 
ontwikkeling moet zo worden, dat de kans klein is dat er weer twee 
in het kabinet komen. Er is nu teveel islam in Nederland." 
Geert Wilders, NRC Handelsblad, 24 februari 2007 
 
"Die [politici] hebben lak aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan 
de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat 
Eurabië." 
Geert Wilders, Volkskrant, 8 augustus 2007 
 
"Mocht het ooit tot rassenrellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet 
bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan." 
Geert Wilders, HP/De Tijd, 6 februari 2004 
 
"Nederland is voller dan vol wat betreft niet-westerse allochtonen, vooral van islamitische 
afkomst." 
Geert Wilders, Volkskrant, 9 oktober 2004 
 
"Ik ben voor sluiting van de grenzen voor gezinshereniging en familiehereniging van niet-
westerse, islamitische allochtonen. Negenennegentig procent van die mensen voegt niets 
toe. Daar hebben we alleen maar ellende van." 
Geert Wilders, Zakenblad 'Zoete', juni/juli 2006 
 
"Autochtonen planten zich minder snel voort dan allochtonen. Nu zitten allochtonen, 
overwegend moslims, voornamelijk in de grote steden. Over twintig jaar zitten ze overal, 
van Apeldoorn tot Emmen en van Weert tot Middelburg. We verkopen ons land aan de 
duivel die Mohammed heet, en niemand doet er iets aan." 
Geert Wilders, interview in De Pers, 27 november 2007 
 
"De elite noemt deze Marokkanen, die hier de boel verzieken, heel romantisch ‘nieuwe 
Nederlanders’. Ik noem ze liever 'kolonisten'. Moslim-kolonisten. Want ze zijn niet 
gekomen om te integreren, maar om de boel hier over te nemen, om ons te 
onderwerpen."  
Geert Wilders, Algemene Politieke Beschouwingen, 17 september 2008 (op pvv.nl) 
 
"Waarom durven wij niet te zeggen dat moslims zich aan ons moeten aanpassen, omdat 
onze normen en waarden nu eenmaal van een hoger, beter, prettiger en humaner 
beschavingsniveau zijn? Niks integratie, assimilatie! En laat daarna de hoofddoekjes 
maar wapperen op het Malieveld. Ik lust ze rauw." 
Geert Wilders, HP/De Tijd, 6 februari 2004 
 



"…migranten bestaan, en hun hypothetische afwezigheid binnen de Nederlandse realiteit 
mag dan wel mijn Utopia zijn, maar is niet realistisch." 
Geert Wilders in interview met DPA, 3 januari 2008 
 
"De moslims hangen [in 2020] in ieder geval onze normen en waarden aan. (..) Iedereen 
past zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet doet, is hier over twintig jaar niet 
meer. Die wordt het land uitgezet." 
Geert Wilders, interview in De Volkskrant, 7 oktober 2006 
 
"Dit land kent accijnzen op benzine en diesel, parkeerver-gunningen en een 
hondenbelasting, had een vliegtax en heeft een verpakkingstax, waarom dan niet een 
hoofddoekjes-belasting? Een kopvodden-tax. (..) Zo gaan we eindelijk eens iets 
terugverdienen aan wat ons al zoveel heeft gekost. Ik zou zeggen: de vervuiler 
betaalt." 
(..) "Daarom: tijd voor de grote schoonmaak van onze straten. Als onze nieuwe 
Nederlanders zo graag hun liefde voor die zevende-eeuwse woestijnideologie willen 
tonen, doe het maar lekker in een islamitische land, maar niet hier, niet in ons land." 
Tekst bijdrage Geert Wilders aan Prinsjesdagdebat, 16 september 2009 (op pvv.nl) 
 
We hebben een gigantisch probleem met moslims, het loopt aan alle kanten de spuigaten 
uit, en we komen met oplossingen waarmee je een muis nog niet het hok in krijgt.  
Geert Wilders in De Volkskrant van 6 oktober 2006 
 
"We willen genoeg. De grenzen dicht, geen islamieten meer Nederland in, veel moslims 
Nederland uit, denaturalisatie van islamitische criminelen…" 
Geert Wilders, interview in De Pers, 13 februari 2007 
 


