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De emoties bij mevrouw Anna Aarts hebben duidelijk de overhand gekregen en zijn haar 

reacties gaan beïnvloeden. In Nederland is de vrije meningsuiting een groot goed, maar men 

moet wel beseffen dat ieder mens respect verdient. Het kritiekloos aannemen van alle 

bezwaren die men hoort over de Islam is niet juist. Men moet niet meedoen aan vooroordelen 

jegens mensen wegens hun afkomst of religie. 

Men wil het verschil vaak niet inzien. Terroristen die maken misbruik van de Koran, die 

selecteren Koranteksten uit de context en misinterpreteren die om onwetende mensen te 

hersenspoelen om ze vervolgens te rekruteren om geopolitieke doeleinden te behalen in het 

Midden-Oosten. Maar er zijn ook heel veel goede moslims die medemenselijk zijn en 

religieus. 

Vrouwen hebben in Nederland hard gestreden voor vrijheid. Het dragen van een hoofddoek is 

een vrije keuze en dat zou u daarom moeten ondersteunen. Uithuwelijking is een 

voortvloeisel van cultuur en heeft geen enkele basis in de heilige Koran noch in het leven van 

de Profeet Mohammad. 

Moslims schaffen Christus niet af, Islam is juist de enige godsdienst waarvan haar 

volgelingen verplicht zijn om in de waarachtigheid te geloven van alle profeten inclusief 

Jezus Christus. Mevrouw Aarts beweert dat er in de Koran staat dat Joden apen en varkens 

zijn, heeft zij de Koran zelf bestudeert in de juiste context? De Koran spreekt op een 

respectvolle wijze over Joden en noemt hen het uitverkoren volk. Apen en varkens is een 

symbolische verwijzing en impliceert dat de Joden die leefden in de tijd Mozes in een diepe 

immorele toestand leefden. Jezus zei in het Nieuwe Testament (Matheus 15:26): “Het is niet 

goed het brood van de kinderen te nemen en het voor de honden te werpen”. Hij noemt niet-

Joodse mensen honden. Dit mag wel mevrouw Aarts? Als wij vanuit uw redenering uitgaan 

dan moeten we nu ook het Christendom afschaffen en mag u niet met ons spreken. 

Sociologe Doutje Lettinga concludeert uit haar onderzoek dat de hoofddoek als een symbool 

van onderdrukking wordt gezien en als instrument ter verspreiding van de Islam. Integendeel, 

met het dragen van een hoofddoek manifesteert een moslimvrouw haar geloof niet. Dit wordt 

soms beweerd door zowel Moslims en niet-Moslims, dit is onjuist. De hoofddoek wordt 

gedragen zodat vrouwen beoordeeld worden op hun kwaliteiten en talenten en niet op basis 

van hun lichaam en ook niet als lustobject worden gezien. In het Oude en Nieuwe Testament 

(Genenis 24:64-65,1 Korintiërs 11: 1-16) wordt er bevolen om de hoofddoek te dragen. Als 

we dezelfde redenering van mevrouw Aarts volgen, dan is dit Bijbelse bevel ook een 

symbool van onderdrukking. 

Afgezien van enkele vluchtelingen die gevlucht zijn voor de Taliban, dragen Moslimvrouwen 

een hoofddoek of bedekking uit een vrije keuze. Het is een democratische keuze die vrouwen 

zelf maken. Er zijn enorm veel vrouwen met een hoofddoek die zeer goed geïntegreerd zijn, 

een bijdrage leveren in de samenleving en zich ook distantiëren van elke vorm van haat of 

extremisme. 
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