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Angst voor islam treft SGP 

Partij wordt onder dwang ‘bevrijd’ door feministes 

Wouter Veraart 

 

Het onbegrip van veel SGP-vrouwen over de uitspraak van de Hoge Raad is er een van gekrenkte 

trots. De uitspraak, die werd uitgelokt door feministes van het Proefprocessenfonds Clara 

Wichmann, dwingt hen om zich te bevrijden van een last die zij zelf niet als zodanig ervaren. 

Voor hun bijzondere identiteit en levenswijze heeft de Hoge Raad weinig belangstelling. Van 

empathie of inleving in de historische en culturele achtergronden van deze bevolkingsgroep is al 

helemaal geen sprake. 

Voor een rechtendocent als ik zijn die gevoelens van verontwaardiging en onbegrip goed 

herkenbaar. De mondige, gehoofddoekte studentes die onze collegezalen bevolken, koesteren 

eenzelfde boosheid jegens mensen als Ayaan Hirsi Ali, die zeggen hen te willen bevrijden van 

onderdrukking, maar die geen respect kunnen opbrengen voor wie zij eigenlijk zijn en zich niet 

afvragen of zij zich wel onderdrukt voelen. Niks is vernederender dan onder dwang ‘bevrijd’ te 

worden door mensen die niet oprecht geïnteresseerd zijn in de vraag hoe je precies in het leven 

staat, maar wel je religieuze overtuiging voortdurend in een kwaad daglicht stellen. Zo’n 

bevrijding wordt dan een dwangbuis - de bevrijder een onderdrukker. 

Zeer velen vragen zich inmiddels af waar deze uitspraak eigenlijk voor nodig was: de SGP’ers 

doen geen vlieg kwaad, integendeel, deze partij vormt een vaste, zij het marginale waarde in ons 

inmiddels turbulent geworden politiek bestel. Dat SGP-vrouwen werkelijk zouden worden 

onderdrukt, gelooft in Nederland vrijwel niemand. 

Het lijkt er echter op dat de toegenomen angst voor de islam de SGP in zwaar weer heeft 

gebracht. Door voor eens en altijd duidelijk te maken dat vrouwen niet uit politieke organen 

mogen worden weggehouden, maar zelfs op lijsten moeten kunnen staan van partijen die daar 

diepgewortelde bezwaren tegen koesteren, lijkt onze hoogste rechter in één van zijn meest 

politieke uitspraken een toekomstige vrouwonvriendelijke islampartij wind uit de zeilen te willen 

nemen. De zelfbewuste SGP-vrouwen en -mannen die uit overtuiging kiezen voor de oudste 

partij van ons land, worden in deze visie ‘opgeofferd’ voor een hoger doel: het preventief 

bestrijden van een vrouwonvriendelijke, politiek georganiseerde islam in Nederland. 

Het is juist om die reden zo ironisch dat de SGP, samen met de PVV, de meest uitgesproken anti-

islamstandpunten heeft van alle Nederlandse politieke partijen. Neem de SGP-Jongeren, een 

grote en bruisende club waarin steeds meer vrouwen actief zijn, en die geen goed woord over 

hebben voor de uitspraak van de Hoge Raad. Raad eens aan wie zij afgelopen maand een prijs 



hebben uitgereikt: uitgerekend aan Ayaan Hirsi Ali, de gesel van de zelfbewuste 

moslimvrouwen. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. 


