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Politicologe Ayaan Hirsi Ali:  

'Democratie kost veel inspanning' 
 
Als dochter van een Somalische dissident kent Ayaan Hirsi Ali als geen ander 
de waarden van vrede, vrijheid en democratie. Ze werkt als wetenschappelijk 
medewerker bij de PvdA en ziet voor zichzelf in de toekomst een rol weggelegd 
in de politiek. 'Maar dan moet ik eerst helder hebben wat ik met die macht wil 
bereiken.'  
 
Mariska Smolders 
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Het interview vindt plaats twee dagen na de moord op Pim Fortuyn. Nederland is in 
rep en roer; nog nooit is politiek zoveel besproken geweest. De ontwikkelingen 
houden ook de van oorsprong Somalische Ayaan Hirsi Ali sterk bezig. Niet alleen als 
Nederlands burger - enkele jaren geleden is ze genaturaliseerd - maar vooral ook 
door haar werk als wetenschappelijk medewerker bij de Wiardi Beckman Stichting, 
het wetenschappelijk bureau van de PvdA in Amsterdam. De vraag die mij echter 
bezighoudt is hoe ze reageert op de moord op de politiek leider als Somalische, 
opgegroeid in een dictatuur en met een vader die zijn hele leven actief was in de 
oppositie, met zijn familie vluchtend van het ene toevluchtsoord naar het andere. 
Hirsi Ali (32): 'In Somalië word je uit de weg geruimd als je alleen al verdacht wordt 
van verkeerde sympathieën. Ik word daarom heel boos als mensen een democratie 
als Nederland vanzelfsprekend vinden. Als ze zeggen "ik ga niet stemmen want het 
regent". Uit eigen ervaring weet ik dat waarden als vrede, vrijheid en democratie 
alleen met heel veel inspanning in stand gehouden kunnen worden.' 
 
Tien jaar geleden ontvluchtte Hirsi Ali haar land en vloog zij naar Canada, naar de 
man voor wie zij voorbestemd was. Maar omdat zij dat huwelijk zelf niet zag zitten, 



besloot ze uit te stappen toen het vliegtuig een tussenstop maakte op Schiphol. Al na 
drie weken kreeg de Somalische de A-status. Hirsi Ali leerde de Nederlandse taal, 
deed een jaar HBO en werkte tussen de bedrijven door als tolk voor de IND 
(Immigratie- en Naturalisatiedienst). De studie politicologie in Leiden was voor Hirsi 
Ali een logische stap: door het dissidentenleven van haar vader was haar leven altijd 
al doordrenkt geweest van politiek. Toch wilde ze na haar afstuderen in 2000 niet 
meteen de politiek in, maar koos ze voor het bedrijfsleven - naar het voorbeeld van 
Wouter Bos, huidig PvdA-staatssecretaris van Financiën, die jarenlang bij Shell 
werkte alvorens de politiek in te gaan. Toch hield Hirsi Ali het na een maand al voor 
gezien bij het farmaceutische bedrijf Glaxosmithkline. De reden? 'In het begin vond ik 
het geweldig om te werken voor een bedrijf dat Aids-medicijnen maakt. Totdat ik me 
bewust werd van het prijskaartje en besefte dat deze medicijnen voor de meeste 
Afrikanen onbetaalbaar zijn.'  
 
Islam 
Uit 150 mensen werd Hirsi Ali gekozen voor de baan bij de Wiardi Beckman 
Stichting. Ze houdt zich bezig met immigratie en integratie van allochtonen. Sinds 11 
september vorig jaar is daar een derde thema aan toegevoegd: de Islam. 'Ik merkte 
dat mijn analyse van 11 september anders is dan binnen de PvdA. De algemene 
opinie binnen de partij is dat armoede en andere oorzaken debet zijn aan de 
terroristische aanvallen in New York, terwijl ik denk dat het sterk religieus getinte 
acties zijn, met als doel een betere plek in de hemel. Ik ben zelf streng islamitisch 
opgevoed en ken de Islam van binnenuit.'  
Mijn veronderstelling dat we Ayaan Hirsi Ali binnen enkele jaren in de Tweede Kamer 
zullen tegenkomen, is te voorbarig, zegt ze. 'Door te schrijven word ik gedwongen na 
te denken over wat ik wil bereiken in de politiek. Wat wil ik met die politieke macht, 
wat zijn mijn doelen? Dat wil ik eerst helder hebben.' Haar vader is nog altijd een 
belangrijke inspiratiebron, zegt ze. 'Hij heeft zich nooit geconformeerd aan wat hij 
verwerpelijk vond. Het is moeilijk met jezelf te leven als je je ziel verkoopt, zei hij 
altijd. Daar moet ik nog vaak aan denken.' 
 
Organisaties die zich inzetten voor werk voor vluchtelingen: 
Emplooi, het arbeidsbemiddelingsbureau voor vluchtelingen. www.emplooi.net 
Job-Support van het UAF (Stichting voor Vluchteling-Studenten), richt zich op 
arbeidsinpassing voor hoger opgeleide vluchtelingen. www.uaf.nl 
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