
Hoofddoekjes moeten verboden worden, transcript 

 

Vz We gaan door met de volgende stelling. Hoofddoekjes moeten verboden worden. Je ziet 

hoofddoekjes in de klas, hoofddoekjes bij leraren, hoofddoekjes op straat, tijdens het werk. 

Maar moeten die hoofddoekjes nou verboden worden?  

Deze groep 1 is voor en groep 2 is tegen. Groep eh 1 mag weer beginnen met praten.  

Nadia Ja. Nou wij vinden dat het hoofddoekverbod heel erg sterk de integratie belemmert. 

Buitenlanders die komen naar Nederland toe en wij vinden dat zij zich moeten aanpassen. 

Natuurlijk mogen zijn hun eigen waarden, ja eigen waarde houden maar doe dat  thuis, maar in 

het openbaar willen wij dat in het openbaar moeten hoofddoeken ja moeten hoofddoeken 

afgeschaft worden.  

Het eh tweede: door het dragen van een hoofddoek ontstaat heel vaak groepsvorming. Kijk 

naar de aula, je ziet heel vaak Turkse of Marokkaanse meisjes apart aan een tafel zitten en heel 

soms zie je ze gewoon bij andere mensen.  

Ten derde, omdat je mensen niet ziet heb je krijg je heel gauw wantrouwen. Ik bedoel je ziet 

niet zo goed wie er achter het hoofddoek zit en ze komen zo'n beetje anoniem over.  

En eh derde het openlijk eh dragen van tekenen van religie, ja kan een beetje gezien worden 

als eh eh opdringerig bekeringsijver. Dus als je het draagt kun je het idee opwekken dat ja dat 

je dan mensen hetzelfde idee over wilt overbrengen dezelfde religie. 

Vz Graag afronden de tijd is bijna om. 

Nadia Oke. Enne mensen sluiten zich voor de buitenwereld af. Ja ze willen zich niet aanpassen aan 

de cultuur. Dus ja (…) 

Vz Groep 2.  

Irena OK. Als je kijkt naar de rechten van de vrouw, draait het vooral om autonomie en daar... 

Autonomie betekent dat een vrouw haar eigen keuzes mag maken. En eh wanneer eh eh een 

vrouw een keuze maakt om een hoofddoekje te dragen dan kan dat ook.  

En eh wanneer het gaat over eh de eh de tekenen van godsdienst… Eh ik draag bijvoorbeeld 

ook eh iets van het christendom en niemand geeft daar iets om. Dus ik denk niet eh dat daar 

een grote eh verschil maakt of je nu een hoofddoekje draagt  of een ketting.  

Ook eh als je kijkt eh ik bedoel ik kan goed zien eh wie een hoofddoekje draagt. ik eh ik zie haar 

gezicht. Dus ik denk zo'n argument dat je niet weet wie achter het hoofddoekje eh eh zit of staat 

eh ja ook eh niet echt…. eh krachtig is. Ja. Dank je wel. 

Vz  Ja, dank je wel eh willen jullie reageren? 

Ll a Ehm Ja ehm je zegt dat meis eh zeg maar vrouwen zeg maar een eigen wil hebben dat zij 

daarom een hoofdoek op doen. Maar er zijn genoeg vrouwen die zeg maar worden gedwongen 

door hun man of meisjes door hun broers om een hoofddoek te dragen. Omdat zeg maar de 

Islam niet zegt dat het perse moet. Maar genoeg mannen in de islam en jongens in de islam 

voelen zich hoger dan vrouwen dat ze dan dus daarom de vrouw gaan onderdrukken. De 

hoofddoek is gewoon een vorm van onderdrukking. 

Vz (…) 

Ll b Ja, Ik wou reageren op wat Nadia zei in haar betoog over groepsvorming. Groepsvorming is er 

toch altijd. want je hebt een groepje met gothics of emo's of je hebt dan een stelletje 

buitenlanders of een groepje met jongens. Dat is altijd, dus dat heeft  echt niks te maken met 

een hoofddoekje. 

Vz Eva, wil jij nog wat zeggen? 

Eva Ja toepasselijk he.Waarom zou je de mensen die wel een hoofddoek willen dragen zeg maar 

belemmeren in hun keuze en hun geen vrijheid geven van godsdienst zeg maar voor een kleine 

groep die wordt gedwongen. Dat is gewoon dan… een veel grotere groep kiest er zelf voor en 

heeft er gewoon vrede mee dat die een hoofddoek draagt. 

Ll c Veel vrouwen die dus onderdrukt worden zouden niet zo gauw toegeven, dat ze dat worden. 

Dus dan kun je het beter allemaal afschaffen dan is iedereen weer blij. 

Eva Zou je dan niet iets moeten doen aan die mannen. Waarom zou je die vrouwen dan… die 

andere vrouwen van hun vrijheid afpakken. Je zou eerder die mannen moeten aanpakken dan 

de vrouwen.  

Nadia Oke op een universiteit in Turkije mag je als een vrouwelijke studente  geen hoofddoek dragen. 

Het is bepaald door het Europees Hof van de Rechten van de Mensen. Dus het is wel heel 

vreemd dat een hoofddoek niet in een moslimland gedragen mag worden. dus waarom zou het 

in Nederland wel mogen. Het mag in een moslimland niet dus dat is wel een beetje raar. 



Ll b Tuurlijk mag je dat daar ook wel bij ons in het land dragen. Je draagt toch zelf ook zelf wat je 

wilt. Daar zit Demi met een zonnebril op. (Daar) heeft ze een gouden ketting. Dat maakt toch 

niks uit, dan maakt een hoofddoekje toch niet uit. Als ik een pet op wil zetten dan doe ik dat 

ook. 

Nadia Ja. maar waarom mag er dan geen verbod komen in Nederland, terwijl in Turkije, een 

moslimland, al een verbod is? 

Vz (…) 

Ll c Ja wat jij zegtt van een pet op dragen in de klas, mag ook niet, dus  waarom zou dan wel een 

hoofddoekje mogen? 

Eva Waarom zouden wij voor, kijk voor het afschaffen van een hoofddoek wel naar Turkije kijken en 

voor al die andere dingen niet naar Turkije? 

Nadia Ja, omdat ze op de universiteiten vonden dat de leerlingen zo onpersoonlijk over kwamen. Ja 

daarom…  dus waarom zou je dat idee niet overnemen? 


