Preventieve censuur (II)
De Britse islamdeskundige van Palestijnse afkomst, Haitham al-Haddad, zou vanavond een lezing houden, en morgenochtend een theologische workshop, op uitnodiging van de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA).1 Ze mochten een collegezaal van de Vrije Universiteit (VU) gebruiken, op voorwaarde dat vanavond niet alleen deze bekende fundamentalist en anti-zionist aan het woord zou komen
maar dat ‘verschillende sprekers met elkaar in debat [zouden] gaan over hun standpunten en meningen’.
De avond zou gaan over de verantwoordelijkheden van ‘de moslim-academicus in het Westen’. Naar
verluidt zou de moslim-politicus Tofik Dibi (Groen Links) met de spreker in debat gaan. Hoewel de ISA
aan de gestelde voorwaarden voldeed, trok de VU verleden woensdag haar toezegging in.2 Zij was bang
ervan beticht te worden een manifestatie te sponsoren die als platform kon worden gebruikt voor antisemitische en anti-joodse uitlatingen. Verleden dinsdag hadden de tweedekamerfracties van de PVV,
CDA, CU, SGP en VVD de regering opgeroepen Al-Haddad de toegang tot het Nederlandse grondgebied
te weigeren, waarop minister Opstelten antwoordde dat hij een Britse staatsburger niet kon verbieden in
Nederland z'n zegje te doen.3
Dit is nu al de tweede keer dat een Amsterdamse universiteit preventieve censuur pleegt jegens een islamitische studentenorganisatie en weigert de vrijheid van vergadering, de vrijheid van meningsvorming
en de vrijheid van meningsuiting van haar studenten te beschermen.4 De vorige keer werd nog zwakjes
geschermd met argumenten van openbare orde, maar hier wordt ronduit gesteld dat uitlatingen die niet
aan de hoog-wetenschappelijke criteria van ‘het academische debat’ beantwoorden, bij voorbaat van de
universitaire campus geweerd moeten worden.2
Binnen onze universiteiten maakt men zich niet zo druk over de vrijheid van meningsuiting van studenten. ‘Free speech’ lijkt veeleer een liefhebberij te zijn van heethoofden op Amerikaanse campussen. Maar
vergis je niet. Het hangt er maar helemaal van af ten gunste van wie de vrijheid van meningsuiting wordt
opgeëist. Kijk maar naar de Université Libre de Bruxelles (ULB), waar vorige week een tuchtprocedure is
gestart tegen de moslim-docent Souhail Chichah, die het initiatief had genomen om een openbaar debat
kortstondig met een demonstratieve actie te onderbreken. Hij wordt aangepakt omdat hij de vrijheid van
meningsuiting van de twee uitgenodigde debaters zou hebben aangetast.5
Op dinsdag 7 februari zou de Franse journaliste, activiste en schrijfster Caroline Fourest een inleiding
houden onder de titel: Is extreem-rechts salonfähig geworden?6 Haar tegenspeler was oud-hoogleraar
Hervé Hasquin. Nou ja, tegenspeler ... Zoals bekend, staat hij kritisch tegenover de tsunami van moslimimmigranten en verlangt hij met name dat ze zich beter aanpassen aan de Belgische samenleving. En zij is
een fervent bestrijdster van moslim-fundamentalisten (en met name van de islamistische beweging). Ze
heeft bijvoorbeeld een polemisch boek tegen Tariq Ramadan geschreven. De avond was georganiseerd
door het ULB-debatcentrum Cultures d’Europe.7 Al met al konden de toehoorders bij voorbaat vermoeden dat de debaters eensgezind tot de conclusie zouden komen: dat islamofobie, of in elk geval verwerping van orthodox-islamitische geloofsuitingen, in West-Europa gelukkig salonfähig is geworden. De
organisatoren hadden geen moeite gedaan om tijdens de avond ook de stem van orthodoxe moslims,
christenen of joden aan bod te laten komen, hetgeen trouwens niet verwonderlijk is gezien de anticlericale wortels van de Université Libre. Maar in dat licht is het evenmin verwonderlijk dat Souhail
Chichah en de zijnen aan het begin van de debatavond een korte, demonstratieve Burqa Pride op touw
meenden te moeten zetten om de eenzijdigheid van dit door de ULB georganiseerde debat aan de kaak te
stellen.
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http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/1601-omstreden-islamgeleerde-mag-maar-onder-voorwaarden.html (14/2/2012).
Inmiddels is het programma verplaatst naar een locatie buiten de VU-campus (debatcentrum De Balie). Zie ook:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3185563/2012/02/16/Moslimgeleerde-mag-Nederland-inTofik-Dibi-wil-meedoen-aan-debat.dhtml;
http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/3184660/2012/02/16/De-Balie-verdedigt-debat-methaatzaaiende-shariageleerde.dhtml;
http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/3183265/2012/02/16/Omstreden-shariageleerde-wil-alsnognaar-Nederland.dhtml.
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http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2012/jan-mrt/controversieel-symposium-isa-niet-op-vrije-universiteit.asp
(15/2/2012); http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/1604-extremistisch-weblog-roept-op-tot-demonstratie-voor-vu.html
(16/2/2012).
http://www.telegraaf.nl/binnenland/11523819/__VU_gelast_debat_haatsjeik_af__.html (15/2/2012);
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/02/16/beantwoording-kamervragenover-de-komst-van-een-extremistische-imam-naar-nederland.html (16/2/2012).
http://www.onderwijsethiek.nl/onderwijs/preventieve-censuur (18/1/2009).
http://www.ulb.ac.be/actulb/ws/getfile.php5?filter=databox6-art-attach-137.pdf (8/2/2012);
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1391965/2012/02/08/Tuchtonderzoek-tegenonruststoker-debat-ULB.dhtml (8/2/2012);
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1392176/2012/02/09/Verstoorders-ULB-debat-zijnherrieschoppers-die-zich-gedragen-als-fascisten.dhtml (9/2/2012).
'L'extrême droite est-elle devenue fréquentable? Le mardi 7 février 2012 à 20h Caroline Fourest, journaliste, essayiste et auteur de plusieurs ouvrages dont "Marine Le Pen" (avec la politologue et essayiste Fiametta Venner), en
discutera avec Hervé Hasquin (Secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique); Emmanuelle Danblon, professeur de rhétorique à l'ULB, présentera les intervenants et introduira le débat qui sera animé par Guy Haarscher,
philosophe et professeur émérite de l'ULB.' Zie ook: http://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_Fourest en
http://nl.wikipedia.org/wiki/Herv%C3%A9_Hasquin.
http://www.ulb.ac.be/culture-europe/culture-europe.html
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