
HijabDe

toewijding aan God,

"Ik wil ook dat vrouwen zich bescheiden  kleden, met fatsoen 
en gepastheid, niet met gevlochten haar en goud of parels of 
dure kleren, maar met goede daden, geschikt voor vrouwen 
die beweren God te aanbidden." 1 Timoteüs 2:910-

"Ik draag het niet omdat ik word onderdrukt, ik draag 
het omdat ik bevoegd ben." Joumana, 23, Melbourne

Geen belemmering in de bijdrage aan de samenleving .
Geen symbool van onderdrukking .
NIET nodig op plaatsen waar alleen vrouwen en 
(bepaalde) mannelijke familieleden  zijn .
Geen teken van vrouwelijke ondergeschiktheid aan de 
man .
Geen middel om de vrijheid van een vrouw te beperken 
om haar standpunten en meningen te uiten .
Geen middel om vrouwen te beperken in het nastreven 
van een opleiding of een passende loopbaan.
Het is geen draagbare gevangenis .
Het is geen daad van verzet, confrontatie of protest tegen 
niet - moslims .
Het is niet iets nieuws – het werd in het verleden door 
vele rechtschapen vrouwen gedragen .
Het is niet ‘anti gemeenschapswaarden’ - 
gemeenschapswaarden maken het nl. noodzakelijk dat 
mensen niet moeten worden beoordeeld op wat ze 
dragen, noch mogen worden gediscrimineerd of 
mishandeld op basis van de keuze van hun kleding of 
uiterlijk.
Het wordt NIET gedragen met de intentie om intimiderend 
of asociaal te zijn

De hijab stelt vrouwen in staat om als mens vertrouwen in 
zichzelf te hebben. Het verhoogt het gevoel van eigenwaarde 
van vrouwen, door hen te laten focussen op wat écht 
belangrijk is in het leven. De obsessie van fysieke 
verschijning kan gevaarlijke en ongezonde gevolgen hebben, 
zoals sommige vrouwen ongelooflijk veel moeite doen om 
zich door een steeds veeleisendere samenleving 
geaccepteerd te voelen. De hijab helpt voorkomen dat zulke 
geestelijke en lichamelijke schade geassocieerd wordt met 
een gebrek aan vertrouwen, n.l. door de beperking van 
zelfbewustzijn op basis van uiterlijk

De hijab is een daad van gehoorzaamheid van de 
moslimvrouw naar haar Schepper. Het is een bron van kracht 
en waardigheid, en miljoenen islamitische vrouwen over de 
hele wereld kiezen er voor om de hijab te dragen als 
onderdeel van hun geloof. Verre van onderdrukkend, is de 
hijab een daad van bevrijding en zuiverheid en het 
belangrijkste: geloof. Respect voor vrouwen is een belangrijk 
aspect van de islamitische leer, en dit wordt geïllustreerd via 
de hijab

Echte gelijkheid zal pas optreden wanneer vrouwen het niet 
nodig hebben om zich te tonen om gewaardeerd te worden, 
noch dat zij hun beslissing moeten verdedigen om hun 
lichaam voor zichzelf te houden.

"Ik droeg het op de leeftijd van 17 en heb nu spijt dat ik het 
niet eerder droeg."
Faten, 27, Melbourne

" Het gaat er niet over of ik klaar ben om het te dragen, het 
gaat er over of ik gelukkig genoeg ben om het te dragen." 
Madina, 22, Melbourne.

" Het dragen van hijab staat voor mijn vrijheid, mijn keuze, niet 
voor mijn onderdrukking voor de wensen van de mensen en 
de media." Nusaybah, 45, Melbourne.

" Ik vind het fijn om de hijab te dragen,  want ik doe het voor 
de zaak van Allah en elke keer als ik daar aan denk, brengt 
het een glimlach op mijn gezicht.”
Aisha, 13, Melbourne.

" Het stelt mij in staat om mijn doelen te realiseren, door 
carrière te maken en naar school te gaan zonder zorgen over 
de nieuwsgierige ogen van mannen. Het dwingt mensen om 
mij niet te beoordelen op basis van mijn uiterlijk, maar op 
basis van mijn gedachten en karakter."Ms Flavia, 22, USA.

" Mijn lichaam is mijn zaak, en ik hoef me niet te verdedigen 
om wat ik draag aan iedereen. Het is onderdeel van mijn 
religie en het feit dat ik ervoor kies om het te dragen hoeft mij 
niet minder menselijk te maken." Ms Yasmin, 21, Australië.

Wat Moslim Vrouwen 
zeggen over de Hijab
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De Hijab is Zelfvertrouwen

De Hijab is.....
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Men kakan in d dee bovenstaanandede v verzezen n zizieen, daddadat het t ded  m manannenen 
zijnjn d die hetet eerst worden n aaaangngepepakakt t memet t bebetrtrekekekekkik ng t toto  het 
veverlrlagen v vanan hun blik enen bewewakaken v vanan h hunun besescheidenhnheie d. 
DiDit t inin tegenststele ling totot de bewewering d datat a allllee 
verantntwow ordedelijkheidid voor dedergrgelelijijkeke b beseschc eieidedenheieid dod or 
vrouwewen wordrdt gedrdragen.

‘Hijab’ komt van de Arabische wortel' Hajaba, ‘wat 
‘verbergen’ of  ‘bedekken’ betekent. In een islamitische 
context verwijst hijab naar de vereiste kledingvoorschriften 
voor moslimvrouwen die de puberteit hebben bereikt. De 
hijab is het vereiste van het bedekken of versluieren van het 
lichaam, met uitzondering van het gezicht en de handen. 
Sommige vrouwen kiezen er voor om hun gezicht en handen 
te bedekken en deze kleding wordt aangeduid als boerka of 
niqab. De hijab is niet vereist in situaties waar alleen 
vrouwen en bepaalde mannelijke familieleden aanwezig zijn. 
Echter, de hijab is niet alleen uiterlijke schijn; 

DeDe w wijshsheieid d achter de hijab is omm seseseksksueuelele v vererleleidininininininggg g gggggg enenenenenenen  
morerelele d degraradatie in de sameenlnlnlnlevevevevining zo v veeeel l momogegegegegegegegegegegegelilililililililijkjkjkjkjkjkjk v v v v v v v v voooooooooooooor r r r 
zowewel l mannnnene  als vrouwenenen t t te e mmmimininimamalilisesereren. De e hihihihihihihihihihihihih jjjajajjj bb b b b b 
beschermt opo  een aantal mmamaniniereerenenen m maannen,n, v vrouwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwenen e e e e e en n n nnn n deddedededededdede 
samenlevevining door het crerereërërenenen v v v vanan statabibililitteit in n zozozozozozozozozozozozozowwewew l l fafafammmimimimimimmmimim lililililieseseseseseseseseses 
als gemeeenenschappppppenenen::

DeDe hijijabab bevordertrt de vrouwelilijkjkheheididid v vanan d de e vrouw, in plaaaaaatsts 
vavan n dededezeze t te e onondederdrdrurukkkkenen, enen h hetet g geeeeftft de vrv ouwen n 
wawaararddidididighghgheieid en zelfrespect om wiwie e zeze z zijn, i in n tegegensnsnsnstett llining g tot t
bebeoooordrdrdrdelining g opopop basis van oppervlakakkigege norormemen,n, z zoaoaoalsls 
uiuiteterlrlijk.k.k.k. Dit v verererleleent vrouwen dede m macachtht o om m hun eieiggegen n
wwaarardidigghgheieid d vovormrmrm te gevevenn dodododoororoor m mididdedel van memeerer 
bebetetekekeninisvsvolollele s statatatandndnn aaaardrdenen, zoalals s s rerererechchchchtvtvtvtvaaaaaardrdrdigigheheidid, , kekennis en 
mamaatatscscschahappp elijkeke b bijijdrdragagagee, in plaats van e eenen  
coconsnsumptptieiemaatatschahappppijij d d d dieie hun waarde bebepapaalalt t dodoor middel 
vavavan mateteririële mimiddelen, zozozoalals s b.v uiterlijkeke s schchoooonheid of 
hohoeveel geldld zij v vererdienenenen. 

Hoewel de hijab veel voordelen heeft, is het eerst en vooral 
een gebod van God. Daarom is het dragen ervan een daad 
van geloof en gehoorzaamheid aan de Schepper, zoals 
vermeld in de Koran:

Volgens God hoeven mannen en vrouwen niet identiek te zijn 
om gelijk te zijn en dit wordt weerspiegeld in de verschillende 
rollen en verantwoordelijkheden die voor ieder gelden.
DeDe N N N Nobobelelprprijijswswswswininnaar voor dede V Vrede, Tawakkkkuulul K Kararmman, 'De 
moededederer vanan d d d de e revolutie van n JeJeJeJemememm n,' antwoooooordrddede d de 
journanalilisten t toen haar g gevevrar agd wewewewerd over hhahaar hijijaba  en hoe 
deze n nieiet in verhoudiningg staat memememet t haar niviviveaeau van inintellect 
enen het ondndere wijsjs:

en zijn veel vrouwen vanaf d de InIn divererseses  h h h h h h huiuididigege s samamenlevingen
dat hun waardede in verhououdidinng vvroeoegege k kininininindderjararenen onderwezen d

 Ze worden gededwowongen o om mststaaaat totot t huhuhun n n aaaantn rerekkelijkheid. Z
 n normen van n scschoh onheheidid t tee ononrealalisistischehehe e en n vevernedederenendede n n
hthtiningen van de onrededelelijkeke vovolglgenen, teneneneneinininininde aan de vev rwrwacach
 v vololdod en. In een derergegelilijkjke grgrgrgroeoepspsdruk e en gemeenscschahap p tete

 z zovoveeeel l nan drdrukuk gelelegegd d wowordt t oopop opopopopopopoppepepepervrvlakkigigigigige omgeving, wawaarar zo
ntnternene s schchoonheid d vavan hehet t t uiuiuiuiuiteteteteterlrlijijkeke schchchchchchoonheid, speelt dede inn

ininininindididididivvivivividdudududud  b b bijijijijnananananna geen rol.

ououw momoetet w wordeden n gegegererespspececteererd d DeDeDeDe I I I I I Islslslslslslaaamam l leeeertrt e echchteter r dad t een vrouou
ter en h haaaar r dadadadadededen,n  i in n plaaaats v vana  vovovov lglglglglglglgenenenenenenenens haar deugdzazamee kararakakte

ken waararovovovoverererer z zij weinig oof geeeen n hahahahaarararar u uitititititititererereree lilijkjk o of f fyfysisiekeke e kekenmnmerke
chaam enen c chaharmrmes niet tete cococontntntntrorororolele h h h h h h h h h heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeftftftftftftft. . Ze hoeoeft haar lich

ptptatatieie i in n n dede s samamenenleleviving te gegegebrbrbruiuiuiu ken n omomomomomom e e e e e erkrkenennininingngn  of accep
igenwaardede n nieiet verbinindt aanan krkrkrk ijijijijgegen,n,n, a aanana gegegegegegezizizizien de hihihijajajajab b dede e eigigig

oals vroomheidid, , dedeugd, uiuiu teteteteterlrlrlrlijijijijijkkk k mamaararararar a a a aanaananananan k k k k kwaliteititenen z zoao
genschapappepen n die meer bebebebebescscscss hehheheh ididenenenenenhhehehheheidididid e e en nn n n n n ininininininininintet llect - eieigeg

opopopopopenenenenstststststaaaaaaaan n vovovovovoororororo  i i iededededededederererererereeeen

erkaka d draagt is een u uninininiekek i indndivivididu,u, ElElElElElkekekekkeke v v v v v v vrorororororrorouwuwuwuwuwuwuwuwuwuuwuwuwuuwuwuuw d d d d d d d d d d d d d d d dieieieieieieieieieieieie e e e e eenenen h hijijabababab of f boerk
een n raradicale uitspsprararaakak t te e dodoen enenenenenenenen h h h h h h h h hetetetetetetetetet i i i i i i isss s s s s sss ononononononoooonooo eee rlijijk k enenenen o o o onjnnjnjuiu st om e

vavan n eeeen gemeenschahahappppelelijijkk over al l ddedezeze vrorouwuwuwuweenen o op p p babababasisis s vava
kledingstuk.kkledingstutuk.

DeDeDeDe h hijijijabababab i i is s s ninininietetetet i i i ietetetets s s nininieueuwws. Moslimimvrouwewewen volgen h hetet 
vovoororbebebebeeleleleld d d d vavavavan n n n rererrechchtstschchapapen vrouwuwenen uit h h het verlededen,n, z z z zooaoaoalsls 
MaMaMaririria,a, d de momoededederer van Jezus. Een dedeele  vanananan het bewijijs s uiuiuuit t de 
BiBijbel b bevat de vovolglgende twee verzrzen.

God, de Alwijze, weet wat het beste is voor Zijn schepping en 
heeft daarom een leidraad die de mensheid ten goede komt. 
Het dragen van de hijab brengt een vrouw dichter bij haar 
Heer, net als elke andere daad van gehoorzaamheid aan de 
Schepper, en het geeft een gevoel van voldoening en 
tevredenheid aan de persoon die het draagt. 

De Islam promoot bescheidenheid en fatsoen en streeft
ernaar om de immoraliteit binnen de samenleving te 
minimaliseren. De hijab helpt bij het bereiken van dit doel.

" O, Profeet! Vertel de vrouwen en je dochters en de vrouwen 
van de gelovigen om hun mantels over hun lichamen te 

hangen (als ze uitgaan of onder de mensen zijn)."
 Koran 33:59.

"  En iedere vrouw die bidt of profeteert met onbedekt 
hoofd onteert haar hoofd." 

1 Korintiërs 11:3 - 6

" Mensen waren in vroegere tijden bijna naakt, en toen hun 
intellect evolueerde begon men met het dragen van 

kleding. Wat ik ben vandaag, en wat ik draag,
vertegenwoordigt het hoogste niveau van het denken en de 
beschaving die de mens heeft bereikt, en is niet regressief. 
Het is de verwijdering van kleding wat een regressie terug 

naar de vroegere tijden is. "Terwijl de islam openbare vertoningen van onfatsoenlijke 
kleding en seksueel gedrag ontmoedigt, zijnde een

praktische religie, moedigt de islam liefde, genegenheid 
en intimiteit tussen echtparen in privé situaties aan.

een nobele manier van spreken, bescheidenheid en waardig 
gedrag is ook belangrijk. Deze rechtschapen 
omgangsvormen worden ook vereist van mannen. 
Moslimmannen zijn ook verplicht om zich te kleden in losse, 
ruime  kleding om hun bescheidenheid en waardigheid te 
behouden

De hijab suggereert geenszins dat vrouwen inferieur zijn aan 
mannen!

Wat is de Hijab?

De Hijab is Gehoorzaamheid .De Hijab is Bescherming
De Hijab is Respect

De Hijab in de Bijbel
De Hijab is Waardigheid

 Zeg (O Mohammed) de gelovige mannen hun blikken neer te slaan en”
 dat zij hun passie beheersen. Dat is zuiverder voor hen. Waarlijk, Allah

 is zich welbewust over wat zij doen. En zeg de gelovige vrouwen hun
 blikken neer te slaan en hun kuisheid te bewaken en hun schoonheid niet
 te tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn. En zij moeten de sluiers

 volledig over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk
tonen...............Koran24:30-31

De Hijab is Bescheidenheid

HeHet t bebescscschhermrmrmt t t tetegen ongegegewewenste ontntntntwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwikkkkkkkkkkkkkkkkkelelelininingegen.n.
HeHet t bebescschehermrmrmt t vrouwen tetegen n pervrvrvrvrvrvrvrvrvrvrverererererererererererererersesesesesesesessessse b b b b blilikkkkkkkkenen en 
oppervrvlalakkkkkkkkigigigige e e e obo servatieie.
Het kan n dede k k kanaanans op seksusueel gewwewewewewewewewewewewewewewewewew ldldldldldldldldldldld t t t t t t tegegegegegegege enenenenenen v v v v vrorororororouwuwuwuwu en 
helpen te verminderen.
Het beschermt seksuele uitbuiting g g g g g g vvavavavvavav nn n nnn n vrvrvrvrvvvrvrououououo wwewewen n n opopopopopopop  
basis van uiterlijk.
HeH t beschermt tegen verlrleidingen en scscscschahahahahahahahahahahahah dededddddedededelilililijkjkjkjke e e e ee
bebegegeerertetenn
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