
indruk wordt gewekt dat er enorme meningsver-
schillen over de ‘inhoud’ van de moraal zouden
zijn. Maar normen en waarden die voortvloeien uit
het strafrecht en uit algemeen menselijk fatsoen
worden niet of nauwelijks betwist: de grootste pro-
blemen zitten in opvoeding en handhaving. En dan
loopt de overheid al snel in zijn eigen zwaard. Dan
blijkt niet alleen de gewelddadige en ‘amorele’
burger de schuldige, maar de overheid net zo goed.
Enschede, Volendam, de schandalig-lage oplos-
singspercentages van misdaad, de crisis in het
vmbo, de uitgeklede reclassering: zij faciliteren
normverval en verloedering en ondermijnen zo de
publieke moraal. 

Maar het meest wezenlijke is dit: het echt be-
langrijke normen- en waardendebat vindt juist op
dit moment plaats. Dat is het debat over de ge-
meenschappelijke normen en waarden van de
Nederlandse multi-etnische samenleving.  Dat nor-
men- en waarden-debat is voor de leefbaarheid van
ons land op lange termijn van veel urgenter beteke-
nis, dan alle terechte ergernissen over hondenpoep
en klierende hangplekjongeren bij elkaar. 

rené cuperus
Medewerker WBS en redacteur S&D

Steun Ayaan Hirsi Ali
In september werd WBS-medewerker Ayaan Hirsi
Ali, na haar scherpe kritiek op de islam en op de
achterstelling van de vrouw in islamitische cultu-
ren, meervoudig bedreigd. Ze kreeg bescherming,
trad niet meer in het openbaar op en vertrok begin
oktober voor langere tijd naar het buitenland. 

De bedreiging heeft veel losgemaakt. De Wiardi
Beckman Stichting en de Partij van de Arbeid ver-
klaarden verbijsterd te zijn over deze aanslag op de
vrijheid van meningsuiting; de WBS liet weten dat
Hirsi Ali het onderzoek dat zij als WBS-medewerker
in voorbereiding heeft, zal voortzetten. Ook in

hoofdredactionele commentaren, columns en inge-
zonden stukken werd de bedreiging scherp veroor-
deeld; de moed van Hirsi Ali (‘die vrolijke ketter’ -
Afshin Ellian in Trouw) geprezen. Een groot aantal
schrijvers verdedigde in een manifest in Trouw resp.
nrc Handelsblad ‘het recht van Ayaan Hirsi Ali om
haar denkbeelden in vrijheid te kunnen uitspreken
en publiceren’.  In Amsterdam zetten vrijwilligers
een website op (www.steunayaanhirsiali.nl). En na
een oproep van Neelie Kroes (vvd) Margreeth de
Boer (PvdA) en Gerda Verburg (cda) in Buitenhof
kwamen vele duizenden steunbetuigingen binnen.

Intussen riep de beperkte bescherming die zij
van overheidswege kreeg, en die de wbs dwong om
voor aanvullende particuliere bewaking te zorgen,
tal van vragen op. Als de politie en de veiligheids-
dienst de bedreigingen zeer ernstig nemen, zo
werd geredeneerd,  waarom dan geen permanente
beveiliging door een landelijke politiekorps gege-
ven — zoals bij ernstige bedreiging van bewinds-
personen en volksvertegenwoordigers gebeurt?
Waarom de aanvullende (maar daarmee niet min-
der intensieve) bescherming overgelaten aan de
wbs, die dat financieel gezien niet lang vol kan
houden? De overheid, antwoordde minister Rem-
kes in antwoord op Kamervragen van die strekking
van GroenLinks en vvd, zal de bescherming geheel
overnemen wanneer de betreffende organisatie de
lasten niet meer kan dragen.

Er waren ook kritische opmerkingen aan het
adres van Hirsi Ali zelf. Tijdens een bijeenkomst in
Paradiso, die zij niet meer kon bijwonen, lieten
moslim-jongeren duidelijk blijken niet gediend te
zijn van haar harde kritiek op de islam. Scheidend
Forum-voorzitter Ahmed Aboutaleb vond het zelfs
laf dat ze niet verschenen was (‘dan huur je toch
bewaking in’). Van moslim-zijde werd haar (o.a. bij
monde van Ali Eddaoudi) verweten een anti-islami-
tische houding in te nemen. Een grote stap verder
ging Vrij Nederland, dat vraagtekens bij de bedrei-
gingen zelf zette. Zonder één overtuigend bewijs op
tafel te leggen (bronnen bleken onjuist of bewust
verkeerd weergegeven; andere zegslieden bleven
anoniem of waren door moslim-organisaties voor-
geselecteerd) concludeerde het weekblad dat Hirsi
Ali ‘mogelijk’ een bedriegster en een leugenaar is.  
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Zo werd ze niet alleen bedreigd, maar vervol-
gens ook nog eens belasterd. En dat door Vrij Neder-
land, dat eerder in een redactionele verklaring nog
woorden tekort kwam om zijn solidariteit met die-
zelfde Hirsi Ali te betuigen. Kan het cynischer?

Ayaan Hirsi Ali bevindt zich nu in het buitenland,
om na de bedreigingen en de publiciteit daarom-
heen rust te vinden en lezend en schrijvend haar
onderzoek voort te zetten. Verschillende initiatie-
ven om dat verblijf buitenlands financieel mogelijk
te maken zijn door de wbs gebundeld in een Fonds
Ayaan Hirsi Ali (postgiro 413455 ten name van de
Wiardi Beckman Stichting, o.v.v. Fonds Ayaan).

Eind november verschijnt in het Drieëntwintigste
jaarboek voor het democratisch socialisme een artikel
van haar hand over islam, integratie en moder-
niteit. In januari hoopt zij haar werk in Amsterdam

onder normale(re) omstandigheden te hervatten.
Intussen gaat het debat over haar inhoudelijke stel-
lingname door. In delen van de PvdA is die stelling-
name controversieel; in een volgend nummer van
S&D zal daarop uitvoerig worden ingegaan. Maar er
zijn, gelukkig, ook velen in de PvdA die haar inhou-
delijk steunen. Of zoals PvdA-voorzitter Ruud Koole
het in de ledenkrant van de partij formuleerde:
‘Wij staan als PvdA vierkant achter Ayaan; achter
haar recht op vrije meningsuiting en achter haar
strijd voor de emancipatie van vrouwen, met name
in conservatieve moslimgemeenschappen’.

paul kalma
Directeur van de Wiardi Beckman Stichting
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