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De  sociale problematiek in Molenbeek en het gewelddadig jihadisme 

Johan Leman1 

 

De sociale problematiek in Molenbeek wordt in dit essay  besproken in  relatie tot het 
jihadisme. De auteur is sedert 1981 als antropoloog en vanuit een sociale betrokkenheid  
dagdagelijks aanwezig in Molenbeek. Het uitgangspunt is een reconstructie van het 
gewelddadige jihadisme en  de aantrekkingskracht ervan  zoals het zich in Molenbeek heeft 
kunnen vestigen. Als sociale uitdagingen zullen hier vermeld worden: huisvesting, lage 
scholingsgraad, werkloosheid en andere. Uiteraard bevatten de sociale uitdagingen in 
Molenbeek nog andere belangrijke luiken die niet vermeld worden, zoals de hoge mortaliteit, 
de luchtvervuiling, en weliswaar van een andere orde  de opvang van de nieuw aankomende 
Roma populaties, maar deze worden in dit bestek niet behandeld. Aansluitend wordt naar een 
verklaring gezocht voor  wat men de mentaliteit van omertà noemt . Tenslotte wordt kort 
vermeld wat volgens de auteur de uitdagingen zijn, wil men  het ‘negatief klimaat’  keren.  
 
De stelling in dit essay, is dat Molenbeek al sedert midden jaren 90 een kleine kern van 
gewelddadige overwegend Frans-Algerijnse  jihadis in een van zijn buurten wonen had. Vanaf 
2005 is hun boodschap via het zich aandienen van  de internet-generatie uitgezaaid  over de 
achtergestelde buurten van Laag-Molenbeek.  Dit essay is een poging om te begrijpen 
waarom het sociaal milieu in Molenbeek een goede voedingsbodem geweest is voor van 
buiten komende ronselaars en religieuze radicalen. Uiteraard heeft ook een jeugdige drugs- en 
geweld-gaming cultuur invloed gehad (zie Leman 2015). Ik hoop te kunnen laten zien hoe 
microprocessen in een macroverband tot ongeziene explosies kunnen leiden (zie ook Leman 
2016a). Zie de aanslagen van Parijs en Brussel. Mijn analyse is in grote mate geschreven 
vanuit mijn betrokkenheid bij de Foyer, een cluster van promotie-gerichte sociale initiatieven 
met jongeren, moeders en vaders in Laag-Molenbeek. Ik sluit dit essay af met het vermelden 
van enkele beleidsingrepen zonder dewelke het tij niet te keren zal zijn.  
 
1. Een kern van Molenbeeks gewelddadig jihadi verleden 
 
1.1.Voor ‘nine eleven’ 
 
Een  feitelijk correcte reconstructie van de dynamiek achter de gewelddadige jihadi 
gerelateerde aanslagen, die minstens voor een deel in Molenbeek gepland of voorbereid 
werden, is belangrijk. Zo vermijdt men  te eenvoudige en verkeerde of onvolledige 
interpretaties van het verband tussen de sociale situatie in Molenbeek en het gewelddadige 
jihadisme (te onderscheiden van een ‘legitiem’ jihadisme). Men dient er zich voor te  hoeden 
om cartesiaans vanuit de sociale situatie van marginaliteit tot een dynamiek van gewelddadig 
jihadisme te besluiten. Tegelijk laat dergelijke  reconstructie ook toe om tot een genuanceerd 
inzicht te komen in de relatie tussen al dan niet gelukte of mislukte integratie en gewelddadige 
jihad. 
 
Wie het aan Molenbeek gelinkte jihadisme strikt vanuit chronologisch standpunt reconstrueert 
komt eerst uit in 1992; namelijk  de aankomst van de Syriër Ayachi Bassam uit Frankrijk. In 
1997 richt hij in Molenbeek het CIB (Centre Islamique Belge) op. In datzelfde jaar ziet men 
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de Frans-Algerijnse GIA (Groupe Islamique Armé)-strijders, Djemal Beghal en Farid 
Mellouk, in Molenbeek langskomen. Beghal is reeds in London in contact geweest  met Omar 
Abu Omar Qatada, een Palestijnse voormalige jihadi uit Afganistan. Hij reist tussen 
Duitsland, België, Nederland en Spanje. Beghal komt bij zijn passage te Molenbeek in contact 
met Bassam, die zich ondertussen als cheikh heeft laten kennen.  
 
Reeds in  1994 had Beghal  enkele maanden doorgebracht in een Franse gevangenis. In 2000 
vertrekt hij naar Afganistan. Farid Mellouk wijkt in 1997 op zijn beurt uit naar Afghanistan, 
maar keert in 1998 terug naar Frankrijk en nadien naar Molenbeek. Vandaag de dag kan men 
dus niet zomaar stellen dat deze mensen noch in Frankrijk, noch in België waren gekend. 
 
We zien aldus een cluster van militanten uit Noord-Afrika, verankerd in Frankrijk rond de 
GIA. Een aantal van die militanten reizen tussen Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, 
België, Nederland en Duitsland, én dit reeds vanaf de tweede helft van de jaren 90. Ze 
ontdekken Molenbeek als een mogelijk centraal punt binnen het Europese weefsel dat zich 
vanuit Frankrijk aan het vormen is.  
 
1.2. Rond 2001 
 
Farid Mellouk maakt in Molenbeek kennis met de Tunesiër Abdessatar Dahmane en met de 
Belgo-Tunesiër (ondertussen  Belg-af) Tarek Maaroufi. Deze iseen compaan van Seifallah 
Ben Hassine, alias Abu Iyadh, een GIA adept die vandaag in Syrië actief is bij IS.  Door 
toedoen van cheikh Bassam treedt hij in het huwelijk met Malika Al Aroud, die zich eind 
jaren 90 – begin 2000 in Molenbeek als ronselaar voor het jihadisme aan het ontpoppen is. In 
2001 vertrekt Dahmane naar Afganistan waar hij commandant Massoud vermoordt. Men 
vermoedt dat Abu Iyadh toen reeds een opdrachtgever is binnen het gewelddadige jihadisme, 
dezelfde Abu Iyadh die wellicht ook een inspirerende rol gespeeld heeft, samen met Mellouk, 
voor de aanslagen in Parijs. 
 
In Molenbeek komt in 2000-2001 een knooppunt van jihadisme van de grond. Naast Malika 
El Aroud ontpopt zich ook een andere dame als geduchte ronselaar, namelijk Fatima Aberkan. 
En na een kort verblijf in Spanje en Nederland, verschijnt in 2002 een nieuwe recruteur op de 
radar: Khalid Zerkani, een Marokkaan uit het Rif-gebergte. Het is in de periode dat ook 
Hassan El Haski, samen met zijn jongere broer Khaled Oussaih even in Molenbeek 
langskomt. Zij zijn respectievelijk betrokken bij de aanslag in Madrid in 2004 en de aanslag 
in 2003 te Casablanca.  Ook de in Ukkel wonende, uit de Duitse voetbalcompetitie afkomstige 
Tunesiër, Nizar Trabelsi laat van zich horen.  Eind 2001 wordt hij weliswaar  aangehouden, 
omdat men verbanden vermoedt met nine-eleven.  
 
1.3. Na ‘nine eleven’ 
 
Vanaf 2003 lijkt het even rustiger te worden. Trabelsi wordt veroordeeld en zal na tien jaar 
gevangenisstraf in een Belgische gevangenis worden uitgeleverd  aan de VS. Wat de 
overheden echter ontgaat, of wat minstens onvoldoende ernstig genomen wordt, is dat 
Trabelsi ondertussen in de Belgische gevangenissen heel actief én efficiënt werft  voor het 
jihadisme. Tevens wordt vanaf 2005 via het internet een ‘cyberjihadisme’ gepromoot, met o.a. 
uittreksels uit de geschriften van Abu Musab al-Suri: The Call to Global Islamic Resistance 
(Kepel, 2015).  
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Tegen Bassam loopt een gerechtelijke klacht en in 2006 wordt zijn zoon veroordeeld. Bassam, 
die zijn recrutering altijd sterk met theologische  argumenten heeft pogen te onderbouwen, 
vertrekt samen met Raphael Gendron naar Bari (Italië).Na 2012 komen zij echter kort terug 
naar  naar Molenbeek  om meteen naar Syrië door te reizen. Ook Malika El Aroud komt op 
haar beurt eind 2008 in de gevangenis terecht.  
 
Uit London komt ondertussen in 2006 ook nog eens de Pakistaanse haatprediker, Anjem 
Choudary, stichter van Shariah4UK  naar Antwerpen  om Shariah4Belgium te promoten. Via 
Vilvoorde komt deze tak van het jihadisme in die jaren ook in Molenbeek terecht, waardoor 
Molenbeek voortaan het voorwerp zal uitmaken van meerdere produktielijnen van 
gewelddadig jihadisme; namelijk een Algerijns-Franse, een angelsaksische en een cyber-lijn. 
 
Het nieuwe militante jihadisme richt zich duidelijk niet langer op Afghanistan of op de 
Verenigde Staten, maar op Europa zelf door jongeren aan te zetten initiatief te nemen in de 
verspreiding van het jihadisme binnen de Europese grenzen. Khalid Zerkani, die in 2002 
aangekomen is, schiet in volle actie, zonder veel theologische argumenten -hierbij afwijkend 
van de strategie van Bassam- zich vooral richtend op jonge criminelen. Aanvankelijk betreft 
het een jihadisme  met het oog op werving  voor een territoriale jihad buiten Europa. In de 
tweede helft van 2014 zal dat echter na een oproep door IS in Syrië worden omgebogen tot 
een algemene werving voor een globale jihad die ook binnen Europa middels uitoefening van 
geweld moet plaatsvinden.  
 
1.4.De recrutering voor Somalië en Syrië vanaf 2010 
 
Molenbeek heeft twee grote ronselaars gekend tussen 2005 en 2014.  Rond 2010 is er Rachid 
Benomari, die jongeren recruteert om naar Somalië te vertrekken in dienst van Al-Shabab. 
Samen met Mohamed Saïd en Mustapha Bouyahbaren vertrekt hij zelf in april 2011 naar 
Somalië, om één jaar later terug te keren en opgepakt te worden. Rond dezelfde periode, 
vooral in 2010-2013, komt top-ronselaar Khalid Zerkani in Molenbeek in volle actie. Met 
succes werft hij een twintigtal jongeren voor de jihad in Syrië. Onder meer Yussef, de jongere 
broer van Bouyahbaren, maar vooral Abdelhamid Abaaoud en Mohamed Abrini horen tot zijn 
recruten. Men vermoedt dat Fatima Aberkan , Khalid Zerkani geholpen heeft aan een echte 
gezagspositie in het jihadisme, met connecties tot hoog bij IS in Syrië.  
 
1.5. De periode van de aanslagen in Frankrijk en België 
 
Wat opvalt, is dat een ronselaar als Zerkani het interessant vindt om criminelen zoals 
Abaaoud tot het jihadisme te bekeren. Abaaoud slaagt er vervolgens in om een aantal van zijn 
vrienden bij zijn gewelddadig jihadisme te betrekken. Eenmaal in Syrië, wordt hij na maanden 
oefening in terreur in Syrië door IS als een speerpunt naar Europa en Molenbeek 
teruggestuurd om vervolgens gewelddadige aanslagen te plegen op het Frans-Belgische 
territorium.  
 
In Brussel (met als epicentrum Molenbeek) en in Verviers worden aanslagen voorbereid voor 
Frankrijk, en in Frankrijk gebeurt dit voor België. Mehdi Nemmouche, die in 2014 de aanslag 
in het Joods museum pleegt, komt uit Frankrijk, verblijft enkele weken in Molenbeek en slaat 
moorddadig toe in een naburige wijk waarna hij naar Frankrijk terugkeert via de “drugsbus” 
richting Marseille. 

 
1.6. Traditie van jeugdige criminaliteit 
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De jeugdige criminaliteit heeft in Molenbeek een lange traditie. Reeds in 1981 was in 
Molenbeek een drugslijn vanuit het centrum van het Rif-gebergte  volop in actie. Dit is er een 
constante gebleven. Deze lijn loopt van de hashish kweekvelden rond Senhadja de Sraire in de 
omgeving van Ketame over Spanje/Frankrijk, Brussel naar Amsterdam.  
 
Tot zo ver de feiten die gekend zijn (zie ook Leman, 2016b).  Dit overzicht hierboven biedt 
enige klaarheid op  de realiteit van de meervoudig externe  productielijnen van jihadisme die 
op  Molenbeek inspelen. In het vervolg van dit essay wordt hier niet verder op ingegaan. 
Evident is er sedert 2005, en vooral sedert 2010 een belangrijke verschuiving en uitzaaiing via 
het cyberjihadisme. 

 
2. Sociale problematieken die het gewelddadig jihadisme bevorderd hebben 
 
De vraag die  in deze paper verder, als hoofddeel, wordt behandeld is: welke zijn de sociale 
structuren en dito dynamieken in Molenbeek die dergelijke  werving en dit soort jihadisme 
mogelijk hebben gemaakt, of mogelijks zelfs bevorderd hebben. 
 
Wat in de volgende vijf delen  aan bod komt: (1) Wat zet de IS planners en ronselaars ertoe 
aan om in Molenbeek een concrete voedingsgrond te vinden om jonge criminelen te werven?  
(2) Wat is de sociale onderbouw voor de werving op andere vlakken, bijvoorbeeld wat drijft 
jonge vrouwen om voor een huwelijk in het kalifaat te opteren of jonge mannen die ook op 
hun beurt  op de charmes van het voorgespiegelde kalifaat in gaan? (3) Hoe kan men 
verklaren dat jihadis van buiten Brussel en van buiten België zich een tijd lang in Molenbeek 
kunnen komen verstoppen? (4) Verder is het interessant om het klimaat te verstaan dat het 
vermeende tekort aan medewerking van de bevolking in de strijd tegen de jihadis helpt 
verklaren. (5) In een laatste punt worden de sociale uitdagingen in hun algemeenheid die zich 
in Molenbeek aandienen, vernoemd.  
 
Misschien nog dit: De media en helaas ook de politici stellen Molenbeek graag voor als zou 
het om een groot homogeen geheel gaan. Dit verdient een serieuze nuance. Er bestaat immers 
een rijker Hoog- en een armer Laag-Molenbeek bestaat.  Laag-Molenbeek zelf valt op zijn 
beurt uiteen in vooral vier grote wijken: Hertogin, Weststation, Historisch Molenbeek en 
Havenwijk, die sterk van elkaar verschillen. Om het niet nodeloos te compliceren, gebruiken 
we hier meestal, tenzij anders aangegeven, de ruwe gemiddelde cijfers van de vier wijken in 
Laag-Molenbeek samengenomen. Hoog-Molenbeek blijft onbesproken en laat op de meeste 
punten die we zullen vermelden  sterk afwijkende cijfers en percentages zien. 
 
2.1. Voormalige delinquenten en gewelddadige jihadisering  
 
Van sectair en maffieus werkende organisaties weet men dat ze zeer nauwlettend hun 
‘soldaten’ recruteren. Wie in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 
jonge mensen van Maghrebijnse herkomst geïnteresseerd is die na hun training in Syrië naar 
Europa kunnen terugkeren met het doel als stoottroepen een aanslag te plegen, weet dat men 
in bepaalde wijken van Laag-Molenbeek of in Kuregem (maakt deel uit van Anderlecht) hier 
naar op zoek kan gaan . Als dezelfde persoon later artsen of juristen wenst te werven, zal men 
zich op andere steden of wijken moeten richten. 
 
Als we de klassieke studie van Samson & Groves, Community Structure and Crime : Testing 
Social-Disorganization Theory (1989), raadplegen, leren we dat een stedelijke omgeving met 
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variabele multi-etnische compositie en met een grote bevolkingsdichtheid, waar een groot 
aantal een-ouder gezinnen wonen, gevormd rond de moeder, die zich in een economisch 
zwakke situatie bevinden, bij uitstek een plaats is waar de kansen om zich een adolescentie 
delinquentie te zien ontwikkelen, zeer hoog zijn. Deze wetmatigheid heeft met andere 
woorden niets met de islam te maken, noch met een precieze etnische herkomst.  
 
2.1.1. Demografie van Molenbeek  

 
Drie vierde van de Molenbeekse bevolking heeft de Belgische nationaliteit; één vierde is niet-
Belg. 34.7% van de niet-Belgen is Marokkaans. Veel Belgen hebben een Marokkaanse 
achtergrond. Maar ook mensen met een vroegere Italiaanse, Spaanse en Turkse, of  recentere 
Poolse en Roemeense achtergrond zijn er talrijk. En er zijn ook veel Subsaharianen. Recent 
zijn de Pakistanen opvallende nieuwkomers  (Leman 2010: 106).  
 
Per jaar vestigen er zich momenteel 8000 nieuwe inwoners. Dit betekent dat, ook al vindt er 
een enorme bevolkingsexplosie plaats, velen elk jaar  Molenbeek ook verlaten. .Er is dus heel 
wat ‘personenverkeer’ in Molenbeek.  
 
Wat de demografische explosie betreft, Hoog en Laag samen, is het aantal inwoners in 
Molenbeek tussen 1995 en 2016 gestegen van 68.000 naar 95.000 (met ca 5.000, wellicht 
9.000, onregelmatig verblijvenden die hierbij geteld moeten worden). Dit betekent een 
gemiddelde bevolkingsdichtheid van ongeveer 20.000 inwoners per km2. Drie buurten in 
Historisch Molenbeek (de Brunfautbuurt, St.-Jozef in het hartje van de wijk) en Zwarte 
Vijvers waar Salah Abdeslam aangetroffen werd  halen zelfs tussen 30.000 à 36.000 
inwoners/km2.  
 
De helft van de gezinnen in Laag-Molenbeek woont op een oppervlakte van minder dan 
55m2. De helft van de inwoners is ook nog eens jonger dan 29 jaar. Een derde van de 
gezinnen met kinderen bestaat uit enkel een moeder met haar kinderen. In 40% van de 
gezinnen is niemand in loondienst.  
 
2.1.2. Ronseling tussen delinquente adolescenten 
 
De beperkte woonoppervlaktes waarin veel huisgezinnen leven, heeft als niet verrassend 
gevolg dat vooral jongens vanaf heel jonge leeftijd op straat slenteren en daar hun vrienden 
leren kennen. Dit leidt in enkele gevallen tot bendevorming. Jan Hertogen2 berekende begin 
2016 dat er in Molenbeek (Hoog en Laag Molenbeek samen), 0,4 m2 overdekte sport- en 
recreatieruimte beschikbaar is per inwoner. Dit is 17 maal minder dan wat er beschikbaar is in 
steden zoals Namen, Leuven of Mechelen. Slechts 5% van de 15-64 jarigen woont en werkt in 
Molenbeek, terwijl dit in de andere vermelde steden Mechelen 25 tot 30% of 5x meer 
bedraagt. 
 
Het profiel van de wijken in Laag-Molenbeek sluit nauw aan bij de situatie die volgens 
Samson & Groves (1989) het ontstaan van adolescente delinquentie in de hand werkt. De 
jongeren die daarin beland zijn, en die vaak aan drugs (en wapens) geholpen worden via de 
grote internationale drugslijn, vertrekkend vanuit het centrum van de Rif in Noord-Marokko, 
zijn de uitgelezen doelgroep  voor een ronselaar als Khalid Zerkani. Hij zocht ze  niet op 
binnen de moskeeën, maar wel in de drugscafés, waarna hij hen met in informele 
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gebedshuizen ingelepelde apocalyptisch klinkende hadiths en allerlei beloftes over een nieuw 
en beter leven in Syrië kon overhalen om in het jihadistisch project van IS te stappen. De 
jongeren raakten bedwelmd door een cocktail van delinquentie en sectariserende hadiths (d.i. 
woorden van de Profeet, in onderscheid met de Qur’an: woorden van God) en hebben zich, 
vaak onder invloed van de informele groepsleider die Abaaoud was, als groep laten overhalen 
om naar Syrië te vertrekken. Sectarisering (d.i. het zich afsnijden van anderen) en 
desensitizering (d.i. het gevoelsleven afgebroken worden) hebben het afstompingsproces 
bevorderd tot een uiterst  brutale criminaliteit. 
 
2.2. Jonge mensen uit de wijk die door de knieën gaan voor een ‘ideaal’ kalifaat 
 
Steeds volgens Hertogen in hetzelfde bericht, komen in Molenbeek  dagelijks 21.755 
pendelaars werken terwijl er maar 3.055  Molenbekenaars zelf in Molenbeek loonarbeid 
verrichten. Van alle  werkende Molenbekenaars  is  58% zelfstandige; dit is extreem hoog, 
vergeleken met de 25% in de Namen, Leuven of Mechelen. De drie dichtst bevolkte buurten 
in Historisch Molenbeek, met een dichtheid van boven 30.000 inwoners, halen een 
werkloosheidsgraad van 70%. Zulk sociaal klimaat creëert onzekerheid bij jongeren over hun 
toekomstvooruitzichten. Ze kunnen  zich dus wellicht meer dan elders aangetrokken voelen 
tot kaders die zekerheid bieden en die een soort reddingsboei lijken te zijn binnen een sociale 
omgeving waarin men als jong iemand dreigt te verzuipen. 
 
Het proces is gekend: men haakt af van de bestaande sociale weefsels waarin men zich 
beweegt en verankert zich in  nieuwe, meer zekerheid biedende kleine structuren met  een 
duidelijke visie en een helder traject voor de toekomst. Deze nieuwe verankering wordt extra 
benadrukt doordat jongeren zich vaak ook aan virtuele tools overleveren: sociale media, het 
internet (Roy 1987, 2009, 2015). Voor de jongere generatie die na 2005 (begin van You 
Tube) gesocialiseerd wordt, is de virtuele wereld minstens zo reëel als de fysieke sociale 
omgeving. Ze zijn er niet alleen in gesocialiseerd, maar van kindsbeen af in geëncultureerd. 
 
Adolescenten experimenteren met identificaties en zijn op zoek naar een stabiele en duidelijke 
identiteit. Ze zijn op zoek naar zekerheid op het vlak van hun positie in een toekomstig gezin 
en op beroepsvlak, evenals naar een plaats in de samenleving. Daarnaast is het voor velen van 
hen ook belangrijk om zich in een voldoende zingevend kader opgenomen te weten waar ze 
bij hun handelingen en bij de tekorten die ze ervaren in hun leven een houvast kunnen vinden.  
 
De salafismen (zie ook Leman 2015) bieden een adolescent van islamitische herkomst ’een 
dergelijk kader aan, vermits een salafisme altijd duidelijk is en het leven erg efficiënt 
structureert. In die interpretaties van de islam wordt er met grote regelmaat een moment 
aangeboden waarbij men datgene wat men zo net gedaan heeft kan reinigen (via de abluties, 
rituele wassingen die het rituele gebed voorafgaan) en het terrein waarop men zich beweegt 
wordt mooi opgedeeld in daden die goed (halal) dan wel slecht (haram) zijn. Voor wie 
midden een wanorde leeft en regelmatig met degradatie en declassering geconfronteerd wordt, 
is dit gegeven geruststellend. Dat dit ondertussen sectariserend of blik vernauwend werkt, 
wordt door de betrokkenen niet eens opgemerkt. Als daarenboven het gehele sociale en 
culturele klimaat waarin men zich beweegt ook met grote regelmaat door een Saoudisch 
wahhabisme gespijsd wordt waarbij men ook cultureel, sportief en voor het vinden van een 
partner steeds bij dezelfde omgeving terecht kan, dan is het niet eens zo verbazingwekkend 
dat men zich mentaal geleidelijk aan laat opsluiten. 
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Wil dit zeggen dat een gehele wijk daardoor getekend wordt? Dit moet genuanceerd worden. 
Maar het betekent wel dat men in de wijk voldoende mensen aantreft, ook onder de peers, die 
iemand in zijn salafisme kunnen bevestigen. Men gaat dan  zelfs de gewone traditioneel 
denkende en traditioneel handelende moslim als een andersdenkende ervaren. Zodoende kan 
een indruk van pluralisme gecreëerd worden, terwijl men in feite meer en meer verzeild 
geraakt in wat door een buitenstaander als een monocultuur gezien wordt. Het is in zo’n 
context dat wat voor een buitenstaander als een extreme vorm van radicalisering gezien 
wordt, door de betrokkene zelf soms slechts als een normale idealisering ervaren wordt, die 
niet eens zo extreem is. De kalifaatsideologie is dan immers een onderdeel van een veelheid 
van mogelijke keuzes. De jongere kiest voor één element tussen vele mogelijkheden, zij het 
binnen een monocultuur. Hij krijgt echter nergens  de indruk dat hij sectair of eng bezig is. 
Naast die pluraliteit van mogelijke opties is er dan nog een homogene andere wereld, die van 
de kuffar, de goddelozen. 

 
Vanuit een antropologisch etic (of buitenstaanders) perspectief zullen auteurs diezelfde 
realiteit beschrijven als een wereld die de jongere opbouwt vanuit gevoelens van declassering, 
waarbij jongeren die onvoldoende zingeving vinden in de brede samenleving  zich 
aangetrokken voelen door een messiaanse (d.i. in de toekomst geprojecteerde) en het huidige 
establishment contesterende ideologie, die gevoed wordt door allerlei hadiths die wel voor 
een pluraliteit van interpretaties in aanmerking komen. Het volledig afwezig zijn uit de brede 
samenleving staat dan voor  een sociale dood. Men ruilt die in  voor een heroïsche dood door 
vanuit de wereld van plurale hadiths, waar men wél een plaats vindt, te kiezen voor het 
kalifaat en zich daar eventueel voor op te offeren (cfr. Khosrokhavar, 2009). 

 
Zakelijk gesproken zal de buitenstaander zeggen dat het  om jonge meisjes gaat, die op zoek 
zijn naar een echtgenoot die hun stabiliteit en een gezinsleven in het vooruitzicht stelt in een 
samenleving die door een goddelijke wet geregeerd wordt. Bij wijze van zingeving hopen ze 
zich  tegelijk ook humanitair te kunnen inzetten als hun gezinsleven het toelaat. Of om jonge 
mannen die zich willen offeren voor de goede zaak.  
 
2.3. Zich van buiten uit in Molenbeek schuil houden 
 
Zoals hoger vermeld, vestigen zich in Molenbeek per jaar ongeveer 8000 nieuwe inwoners. 
Het feit dat er tussen de vier wijken in Laag-Molenbeek toch wel enig verschil bestaat in 
bevolkingsdichtheid, vooral tussen de Maritiemwijk (8.452/km2) en Historisch Molenbeek 
(23.414/km2), moet verklaard worden door het feit dat er in de Maritiemwijk grote ruimten 
beschikbaar zijn die dienen als opslagplaatsen. Maritiemwijk ligt namelijk juist naast Tour & 
Taxis, de vroegere trein-eindhalte waar vervoerde goederen door de douane gecontroleerd 
werden. Dit belet weliswaar niet dat in de andere wijken eveneens opslagplaatsen gevonden 
kunnen worden, zij het meestal iets kleiner van oppervlakte. In de Maritiemwijk leiden deze 
grote ruimten vaak  tot het inrichten van grote garages, meubelzaken, of grote gebouwen met 
beschermde fraaie lofts. In de andere wijken zijn ook wel grote winkelruimtes te vinden, en 
worden de kleinere ruimtes meer dan eens opgedeeld in zogenaamde studio’s, die vaak in 
achtergebouwen verhuurd worden. De huurprijs voor ’zo een studio’s of klein appartement 
bedraagt weliswaar gauw  550 euro per maand, hetgeen een grote som is voor een schamel 
woonvertrek dat eigenlijk onbewoonbaar zou moeten verklaard worden. Deze huurprijs is 
echter nog altijd een stuk lager dan elders in Brussel, uitgezonderd misschien in Oud Laken-
West/Oost. Het verklaart mede waarom mensen, nieuwkomers of voorbijgangers er 
gemakkelijk een tijdelijk onderkomen kunnen vinden, zonder  dit speciale aandacht trekt. 
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In een artikel uit 2010 schreef ik, dat  meer en meer criminele bemiddelaars, ook 
transnationaal functionerende bemiddelaars uit de nabuurlanden, invloed trachtten te krijgen 
op sommige marginale jongeren in die wijken.  Hiermee wou ik aanklagen dat in Laag-
Molenbeek meer en meer figuren opdoken die men moeilijk kon categoriseren als behorende 
tot de traditionele Molenbeekse gemeenschap. Tevens hielden zij er onfrisse praktijken op na.  
“De import van zwaardere wapens, de toenemende verfijnde professionalisering van de 
constructies rond  drugdealing, en de witwaspraktijken door middel van  aankoop van 
gebouwen of handelszaken lijken even zo vele aanwijzingen van interferenties uit het 
buitenland die tegelijk ook getuigen van proactieve leerprocessen waarlangs buitenlandse 
actoren de sociale marginaliteit in bepaalde buurten trachten te exploiteren” (Leman 2010: 
113).  
 
In welke mate deze laatste manier van zich schuil houden in Molenbeek, met duidelijk 
criminele doeleinden, te maken heeft met de eerste, meer volkse manier om bijvoorbeeld 
irregulier verblijvende mensen een kans op survival te bieden, zij het goed betaald, is me niet 
duidelijk. Ik vermoed dat het criminele onderduiken op een subtielere manier verloopt. Het 
veronderstelt de medewerking van gevestigde criminelen of minstens van vrienden. Het 
onderbrengen van wapens of drugs kan via het huren van opslagplaatsen verklaard worden. 
Het onderbrengen van meerdere mensen in een opgedeelde ruimte is te gevaarlijk om er 
bevriende criminelen onder te brengen. Het onderbrengen van criminelen die van buiten 
Molenbeek komen, moet geacht worden eerder via het onderbrengen in kleine studio’s en 
appartementen van vrienden te verlopen. Ook als we het t in het volgende punt over de omertà 
hebben die soms in dergelijke wijken van toepassing is, zal men tot subtiel onderscheid 
moeten overgaan. 
 
2.4. Sociale redenen voor een vermeende omertà 
 
Na de aanslagen in Parijs, werd de mening verspreid dat wijkbewoners weliswaar ‘weten’, 
maar niet ‘spreken’ en dus niet willen meewerken met politie en Gerecht. Dit heeft er mij toe 
aangezet om enerzijds met heel wat wijkbewoners, dertigers en veertigers,  hierover in 
gesprek te gaan en anderzijds stil te staan bij mijn eigen , vroegere ervaringen in dit verband. 
 
Een aantal zaken moeten wel worden onderscheiden.  
 
Een ervaring die  ik heb opgedaan naar aanleiding van het verhaal van de ‘man met het 
hoedje’  in de luchthaven van Zaventem . Deze had er een valies met explosieven 
achtergelaten   en ging daarna te voet naar Brussel terug. Twee zaken zijn me hierbij toen 
opgevallen. Ten eerste, mensen die geacht worden Mohamed Abrini goed gekend te hebben, 
zijn zeker maar tegelijk ook onzeker. Zo heb ik vrij snel sommigen horen verklaren dat ze niet 
twijfelden dat het om Abrini ging, want ze hadden hem vroeger goed gekend… maar anderen 
stelden dan weer dat ze zeker waren dat de ‘man met het hoedje’ niet Abrini was, om precies 
dezelfde reden, namelijk dat ze hem vroeger goed gekend hadden. Zo’n geruchten worden 
onderling uitgewisseld… en men is ‘zeker’ maar tegelijk hoort men dat een ander ook ‘zeker’ 
is, zij het van het omgekeerde. Zoiets doet elke ‘zekere’ persoon hoe dan ook aarzelen. Een 
tweede element dat mij in dit verhaal is opgevallen en dat vaak onderschat wordt door  
politiediensten en Gerecht (en wellicht ook door de media, is dat de mensen terecht of 
onterecht onzeker zijn omwille van een vermeend gebrek aan garantie dat hun naam niet 
wordt vermeld wanneer zij informatie doorspelen aan de Politie. In  wijken zoals hoger 
beschreven wordt niemand graag voor de rest van zijn leven gebrandmerkt als een verklikker. 
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Betekent dit daarom dat men een crimineel de handen boven het hoofd wenst te houden? 
Betekent dit daarom dat men niet met het Gerecht wil meewerken?  Gerecht en de 
politiediensten zouden  dringend  een dwingende deontologie moeten ontwikkelen waarbij het  
uitlekken van door derden vertrouwelijk toevertrouwde informatie zwaar wordt 
gesanctioneerd. Ik zie hier geen bewijs van omertà in. 
 
Als er van omertà kan gesproken worden, ligt het op drie andere vlakken. Ten eerste, kan het 
gaan om vriendengroepen in de marginaliteit. Men kent elkaar van jongsafaan en neemt het 
voor elkaar op. Zelfs wanneer een vriend iets doet dat men afkeurt, men verraadt hem niet. 
Leden van een zelfde groep zijn immers geen schekem (verklikkers) van elkaar.  
 
Ten tweede bestaan in sommige buurten nog tribale volkse dorpstradities uit het Rif-gebergte, 
die beantwoorden aan het principe van segmentarisatie. Dit  betekent dat naar gelang het type 
probleem dat om een oplossing vraagt, teruggegrepen wordt naar een hogere of lagere 
autoriteit uit de eigen tribale middens. Daarbij worden de onderlinge loyauteiten conform 
deze verhoudingen gestructureerd. Bijvoorbeeld: mijn broer behoort tot een categorie dat 
dichter bij mij staat dan mijn neef. Mijn neef bevindt zich in een categorie dat dichter bij mij 
staat dan de dorpeling niet-familielid. De inwoner van mijn dorp staat dichter bij mij dan een 
niet-dorpeling. Naar gelang van het probleem dat zich aldus stelt, situeert de autoriteit die kan 
beslissen zich elders en speelt de loyauteit door dewelke ik me gebonden acht zich af op een 
niveau dat dichter of verder van mij af staat. Voor sommige problemen moet de betrokken 
wijkbewoner misschien zelfs op een autoriteit uit de streek van herkomst terug vallen en in  
sommige andere situaties staat de politie echt te ver van hem af zodat hij loyaler moet zijn 
tegenover iemand uit het eigen dorp van herkomst. Dit betekent niet noodzakelijk dat men 
daarom het (afwijkend) gedrag van degene die dichter bij staat, automatisch goedkeurt.  
 
Ten derde mag men niet vergeten dat er in dergelijke wijken vaak alternatieve lezingen 
worden gehouden over de feiten vernoemd in  de media en waarover de overheden berichten. 
Men spreekt van complot-theorieën. Dit heeft tot gevolg dat de inwoners absoluut niet 
overtuigd zijn dat de officiële versie over een misdrijf de juiste is. Ook dit kan als gevolg 
hebben dat men minder bereidwillig is om medewerking te verlenen in de zin zoals gewenst 
door het politioneel of Gerechtelijk apparaat. 
 
Na de ervaring over wat mensen in de wijk dachten over Abrini, mag misschien een tweede 
casus vermeld worden, namelijk Salah Abdeslam.   
 
De media en  sommige overheden hebben in hun berichtgeving gemeld dat een buurt te 
Molenbeek zou geweten hebben dat  Salah Abdeslam zich na de aanslagen in Parijs schuil 
hield.in de Vierwindenstraat te Molenbeek.  
 
Er zullen ongetwijfeld enkele vrienden van hem geweest zijn die geen schekem hebben willen 
zijn. Daarnaast zullen er wellicht familieleden geweest zijn die minstens zullen geaarzeld 
hebben of het hen rechtens wel toekwam om te spreken. Zelf heb ik mensen gesproken die 
oordeelden dat men Salah niet mocht verwijten gedood te hebben, want hij had dit de facto, 
niet gedaan. Die mensen stelden zich de vraag of Salah zelf niet eerder in een val getrapt was 
die anderen voor hem gespannen hadden. Tenslotte is de casus Salah Abdeslam bij sommige 
jongeren aanleiding geweest voor een halal-haram discussie. Jongeren keurden de aanslagen 
af, maar vroegen zich wel af of ze halal of haram waren? Door buitenstaanders wordt zoiets 
wellicht als goedkeuring of toch niet als afkeuring beoordeeld. In feite gaat het hier bij hen 
niet om een morele discussie. Haram betekent voor veel jongeren: je mag dat op religieuze 
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basis niet doen.... los van het feit of iets nu moreel goed is of slecht. Halal betekent dan voor 
diezelfde jongeren: je mag het op religieuze basis doen, het is toegelaten, los van het feit of 
het moreel goed is of slecht. Haram/halal is geen morele categorie, maar een ritueel-
religieuze... Het zich de vraag stellen  of iets haram of halal is, heeft dus op zich niet iets met 
moreel goed- of afkeuren te maken... net zoals het per ongeluk varkensvlees eten voor 
sommige jonge mensen ook niets met moraliteit te maken heeft... maar het is een aparte 
religieuze beoordeling van een handeling met haast puur-lichamelijke weerslag... in de zin 
van: wordt je er 'verdorven' van of niet? (zoals vlees kan verderven/verrotten...)... 
 
2.5. Sociale uitdagingen: afsluitend 
 
Dit artikel beperkt zich tot Molenbeek en dit is eigenlijk een beperking van de sociale 
realiteit. Voor de oudere generatie beperkt het leven zich er weliswaar tot de wijk en de 
werkplaats, eventueel zelfs buiten de wijk. Voor de jongere generaties bestaat de sociale 
realiteit, gelet op hun mobiliteit, uit een veel langere gleuf van wijken, ook buiten Molenbeek. 
De jongeren bewegen zich binnen een gleuf die aan de ene kant bestaat uit het 
Anneessensplein in stad-Brussel, en die verder loopt over een deel van Sint-Gillis (naast het 
Zuidstation), Laag-Vorst, Kuregem (Anderlecht) om te eindigen in Laag-Molenbeek, wat in 
het midden van de gleuf ligt, waarna ze doorloopt, aan de andere kant, over Oud-Laken 
Oost/West, terug het kanaal over naar Schaarbeek tot opnieuw in stad-Brussel. Die zone laat 
sociaal tamelijk gelijklopende kenmerken zien. Zij bestaat uit een armere, minder vermogende 
bevolking, onder wie velen de zone verlaten wanneer ze hogerop geraken en trekt in eerste 
instantie de nieuwe migraties aan. Het is ook palend aan die zone, net aan de overzijde van het 
kanaal, dat de Regering jaren geleden beslist heeft om in het Klein Kasteeltje  een 
opvangcentrum voor vluchtelingen en asielzoekers onder te brengen . Dit heeft als gevolg dat 
veel van deze mensen hier op zoek gaan naar huisvesting indien hun verblijfsaanvraag op een 
dood spoor zou uitlopen. 
 
Een logische verwachting mag zijn  dat het onderwijs in deze wijken zwaar onder druk staat 
gezien een sterke en wisselende instroom van kinderen, vaak afkomstig uit gezinnen waar 
scolarisatie niet eens sterk ingeburgerd is. Dit gebeurt in een omgeving waar de arbeidsmarkt 
vandaag, in tegenstelling tot de periode dat hun laaggeschoolde ouders en grootouders 
aankwamen, vooral gericht is op de ontwikkeling van een knowledge economy . Klagen dat de 
scholen hier niet op voorbereiden, komt, gelet op de alom bekende 
omgevingsomstandigheden, redelijk  hypocriet over. Het onderwijs is evident een eerste 
belangrijke uitdaging. 
 
Een tweede uitdaging is, dat gelet op de specifieke samenstelling en de problemen van de 
wijk,  minstens, een deel van het politiekorps qua taalgebruik en kennis van de gewoonten 
sterk zou moeten aansluiten bij de inwoners zelf . Enige continuïteit in de aanwezigheid van 
de buurtpolitie is daarbij aangewezen . Een voortdurende personeelswissel bij de politie, is 
niet bevorderlijk om de rol van nabijheidspolitie naar behoren te vervullen. Te veel 
politiemensen hebben al van bij het moment van aanwerving het voornemen om slechts 
enkele jaren in Brussel te werken en dan terug naar buiten Brussel te trekken om hun 
gezinsleven uit te bouwen. 
 
Een derde uitdaging vertrekt van het gegeven dat, realistisch gesproken, de  sociale cohesie in 
zo’n wijk sterk onderbouwd kan worden  door de initiatieven en activiteiten in het 
middenveld, het verenigingsleven. Het risico hier is echter dat er zich meerdere van elkaar los 
staande circuits ontwikkelen: de seculiere, pluralistische verenigingen de verenigingen 
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aansluitend bij het moskeewezen en de sportclubs. Dat deze verschillende verenigingen naast 
elkaar bestaan  hoeft  geen bezwaar te zijn, maar het zou weliswaar wenselijk  zijn, dat zij in 
dit soort wijken elkaar beter leren kennen, aanvullen, ondersteunen wat een versterking en 
verankering van het verenigingsleven in de hand werkt.  
 
3. Conclusie 
 
Waar is het mis gelopen in de sociale constructie die Molenbeek heet en waar(om) heeft het 
jihadisme zich er kunnen ontwikkelen? Het lijkt me duidelijk dat dit niet zo maar 
teruggevoerd kan worden naar de Molenbeekse realiteit op zich. Maar wie dergelijke 
ontwikkelingen  in de toekomst in Molenbeek wil vermijden, zal toch iets moeten doen aan de 
toevoer en verspreiding van de drugscultuur en van de cultuur van kleine en grotere 
criminaliteit die in sommige buurten aanwezig is. Men zal via het onderwijs 
toekomstperspectieven moeten bieden op een reële tewerkstelling. Het zal tot een engagement 
moeten komen van een aantal bedrijven om op die wijk in te spelen. Ook zal men moeten 
beseffen dat in een maatschappelijk achtergestelde wijk van de virtuele beloftes en 
verbeelding op jongeren (via het internet) soms een gevaarlijke aantrekkingskracht kan 
uitgaan. Daar moet door onderwijs en verenigingsleven preventief op ingespeeld worden.  En 
tenslotte zal men de bestaande sociale weefsels, het eerste-lijnsverenigingsleven, beter op 
elkaar moeten afstemmen zodat blinde vlekken sneller zichtbaar worden.  
 
Het maakt deel uit van de Laag-Molenbeekse situatie dat gedurende 20 jaar  een jihadi 
octopus lokaal haar grijparmen heeft kunnen uitwaaieren. Inspelend op de sociale en culturele 
lacunes en disfuncties die er zich voordeden, heeft die octopus op maffieuze wijze een aantal 
jongeren naar zich toe gezogen en gehersocialiseerd in de marge en buiten het blikveld van de 
bestaande Molenbeekse weefsels.  
 
Zelf behorend tot één van die Molenbeekse organisaties, de Foyer, die een typische op 
eerstelijnswerk gebaseerde vereniging is, vind ik dat we hieruit lessen moeten trekken voor de 
toekomst. Recent hebben overheden in wijken als Molenbeek te veel en te eenzijdig in 
tweedelijnswerkingen geïnvesteerd. Dit heeft de broodnodige flexibiliteit en creativiteit die 
van het verenigingsleven verwacht wordt eerder ondermijnd dan bevorderd. 
 
Een laatste   suggestie bestaat erin om het sterke, maar negatieve merk dat Molenbeek 
vandaag is om keren met behoud van het sterk karakter, maar ingevuld nu door een bijzonder 
positieve inhoud, die verbazing wekt. Maar dit vraagt creativiteit. Is die voldoende aanwezig? 
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De  sociale problematiek in Molenbeek en het gewelddadig jihadisme

Johan Leman[footnoteRef:1] [1:  Antropoloog, dr. em. Prof. KU Leuven, voorzitter Foyer vzw Molenbeek (Brussel). Zie www.foyer.be en www.johanleman.be] 




De sociale problematiek in Molenbeek wordt in dit essay  besproken in  relatie tot het jihadisme. De auteur is sedert 1981 als antropoloog en vanuit een sociale betrokkenheid  dagdagelijks aanwezig in Molenbeek. Het uitgangspunt is een reconstructie van het gewelddadige jihadisme en  de aantrekkingskracht ervan  zoals het zich in Molenbeek heeft kunnen vestigen. Als sociale uitdagingen zullen hier vermeld worden: huisvesting, lage scholingsgraad, werkloosheid en andere. Uiteraard bevatten de sociale uitdagingen in Molenbeek nog andere belangrijke luiken die niet vermeld worden, zoals de hoge mortaliteit, de luchtvervuiling, en weliswaar van een andere orde  de opvang van de nieuw aankomende Roma populaties, maar deze worden in dit bestek niet behandeld. Aansluitend wordt naar een verklaring gezocht voor  wat men de mentaliteit van omertà noemt . Tenslotte wordt kort vermeld wat volgens de auteur de uitdagingen zijn, wil men  het ‘negatief klimaat’  keren. 



De stelling in dit essay, is dat Molenbeek al sedert midden jaren 90 een kleine kern van gewelddadige overwegend Frans-Algerijnse  jihadis in een van zijn buurten wonen had. Vanaf 2005 is hun boodschap via het zich aandienen van  de internet-generatie uitgezaaid  over de achtergestelde buurten van Laag-Molenbeek.  Dit essay is een poging om te begrijpen waarom het sociaal milieu in Molenbeek een goede voedingsbodem geweest is voor van buiten komende ronselaars en religieuze radicalen. Uiteraard heeft ook een jeugdige drugs- en geweld-gaming cultuur invloed gehad (zie Leman 2015). Ik hoop te kunnen laten zien hoe microprocessen in een macroverband tot ongeziene explosies kunnen leiden (zie ook Leman 2016a). Zie de aanslagen van Parijs en Brussel. Mijn analyse is in grote mate geschreven vanuit mijn betrokkenheid bij de Foyer, een cluster van promotie-gerichte sociale initiatieven met jongeren, moeders en vaders in Laag-Molenbeek. Ik sluit dit essay af met het vermelden van enkele beleidsingrepen zonder dewelke het tij niet te keren zal zijn. 



1. Een kern van Molenbeeks gewelddadig jihadi verleden



1.1. Voor ‘nine eleven’



Een  feitelijk correcte reconstructie van de dynamiek achter de gewelddadige jihadi gerelateerde aanslagen, die minstens voor een deel in Molenbeek gepland of voorbereid werden, is belangrijk. Zo vermijdt men  te eenvoudige en verkeerde of onvolledige interpretaties van het verband tussen de sociale situatie in Molenbeek en het gewelddadige jihadisme (te onderscheiden van een ‘legitiem’ jihadisme). Men dient er zich voor te  hoeden om cartesiaans vanuit de sociale situatie van marginaliteit tot een dynamiek van gewelddadig jihadisme te besluiten. Tegelijk laat dergelijke  reconstructie ook toe om tot een genuanceerd inzicht te komen in de relatie tussen al dan niet gelukte of mislukte integratie en gewelddadige jihad.



Wie het aan Molenbeek gelinkte jihadisme strikt vanuit chronologisch standpunt reconstrueert komt eerst uit in 1992; namelijk  de aankomst van de Syriër Ayachi Bassam uit Frankrijk. In 1997 richt hij in Molenbeek het CIB (Centre Islamique Belge) op. In datzelfde jaar ziet men de Frans-Algerijnse GIA (Groupe Islamique Armé)-strijders, Djemal Beghal en Farid Mellouk, in Molenbeek langskomen. Beghal is reeds in London in contact geweest  met Omar Abu Omar Qatada, een Palestijnse voormalige jihadi uit Afganistan. Hij reist tussen Duitsland, België, Nederland en Spanje. Beghal komt bij zijn passage te Molenbeek in contact met Bassam, die zich ondertussen als cheikh heeft laten kennen. 



Reeds in  1994 had Beghal  enkele maanden doorgebracht in een Franse gevangenis. In 2000 vertrekt hij naar Afganistan. Farid Mellouk wijkt in 1997 op zijn beurt uit naar Afghanistan, maar keert in 1998 terug naar Frankrijk en nadien naar Molenbeek. Vandaag de dag kan men dus niet zomaar stellen dat deze mensen noch in Frankrijk, noch in België waren gekend.



We zien aldus een cluster van militanten uit Noord-Afrika, verankerd in Frankrijk rond de GIA. Een aantal van die militanten reizen tussen Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Duitsland, én dit reeds vanaf de tweede helft van de jaren 90. Ze ontdekken Molenbeek als een mogelijk centraal punt binnen het Europese weefsel dat zich vanuit Frankrijk aan het vormen is. 



1.2.  Rond 2001



Farid Mellouk maakt in Molenbeek kennis met de Tunesiër Abdessatar Dahmane en met de Belgo-Tunesiër (ondertussen  Belg-af) Tarek Maaroufi. Deze iseen compaan van Seifallah Ben Hassine, alias Abu Iyadh, een GIA adept die vandaag in Syrië actief is bij IS.  Door toedoen van cheikh Bassam treedt hij in het huwelijk met Malika Al Aroud, die zich eind jaren 90 – begin 2000 in Molenbeek als ronselaar voor het jihadisme aan het ontpoppen is. In 2001 vertrekt Dahmane naar Afganistan waar hij commandant Massoud vermoordt. Men vermoedt dat Abu Iyadh toen reeds een opdrachtgever is binnen het gewelddadige jihadisme, dezelfde Abu Iyadh die wellicht ook een inspirerende rol gespeeld heeft, samen met Mellouk, voor de aanslagen in Parijs.



In Molenbeek komt in 2000-2001 een knooppunt van jihadisme van de grond. Naast Malika El Aroud ontpopt zich ook een andere dame als geduchte ronselaar, namelijk Fatima Aberkan. En na een kort verblijf in Spanje en Nederland, verschijnt in 2002 een nieuwe recruteur op de radar: Khalid Zerkani, een Marokkaan uit het Rif-gebergte. Het is in de periode dat ook Hassan El Haski, samen met zijn jongere broer Khaled Oussaih even in Molenbeek langskomt. Zij zijn respectievelijk betrokken bij de aanslag in Madrid in 2004 en de aanslag in 2003 te Casablanca.  Ook de in Ukkel wonende, uit de Duitse voetbalcompetitie afkomstige Tunesiër, Nizar Trabelsi laat van zich horen.  Eind 2001 wordt hij weliswaar  aangehouden, omdat men verbanden vermoedt met nine-eleven. 



1.3.  Na ‘nine eleven’



Vanaf 2003 lijkt het even rustiger te worden. Trabelsi wordt veroordeeld en zal na tien jaar gevangenisstraf in een Belgische gevangenis worden uitgeleverd  aan de VS. Wat de overheden echter ontgaat, of wat minstens onvoldoende ernstig genomen wordt, is dat Trabelsi ondertussen in de Belgische gevangenissen heel actief én efficiënt werft  voor het jihadisme. Tevens wordt vanaf 2005 via het internet een ‘cyberjihadisme’ gepromoot, met o.a. uittreksels uit de geschriften van Abu Musab al-Suri: The Call to Global Islamic Resistance (Kepel, 2015). 



Tegen Bassam loopt een gerechtelijke klacht en in 2006 wordt zijn zoon veroordeeld. Bassam, die zijn recrutering altijd sterk met theologische  argumenten heeft pogen te onderbouwen, vertrekt samen met Raphael Gendron naar Bari (Italië).Na 2012 komen zij echter kort terug naar  naar Molenbeek  om meteen naar Syrië door te reizen. Ook Malika El Aroud komt op haar beurt eind 2008 in de gevangenis terecht. 



Uit London komt ondertussen in 2006 ook nog eens de Pakistaanse haatprediker, Anjem Choudary, stichter van Shariah4UK  naar Antwerpen  om Shariah4Belgium te promoten. Via Vilvoorde komt deze tak van het jihadisme in die jaren ook in Molenbeek terecht, waardoor Molenbeek voortaan het voorwerp zal uitmaken van meerdere produktielijnen van gewelddadig jihadisme; namelijk een Algerijns-Franse, een angelsaksische en een cyber-lijn.



Het nieuwe militante jihadisme richt zich duidelijk niet langer op Afghanistan of op de Verenigde Staten, maar op Europa zelf door jongeren aan te zetten initiatief te nemen in de verspreiding van het jihadisme binnen de Europese grenzen. Khalid Zerkani, die in 2002 aangekomen is, schiet in volle actie, zonder veel theologische argumenten -hierbij afwijkend van de strategie van Bassam- zich vooral richtend op jonge criminelen. Aanvankelijk betreft het een jihadisme  met het oog op werving  voor een territoriale jihad buiten Europa. In de tweede helft van 2014 zal dat echter na een oproep door IS in Syrië worden omgebogen tot een algemene werving voor een globale jihad die ook binnen Europa middels uitoefening van geweld moet plaatsvinden. 



1.4. De recrutering voor Somalië en Syrië vanaf 2010



Molenbeek heeft twee grote ronselaars gekend tussen 2005 en 2014.  Rond 2010 is er Rachid Benomari, die jongeren recruteert om naar Somalië te vertrekken in dienst van Al-Shabab. Samen met Mohamed Saïd en Mustapha Bouyahbaren vertrekt hij zelf in april 2011 naar Somalië, om één jaar later terug te keren en opgepakt te worden. Rond dezelfde periode, vooral in 2010-2013, komt top-ronselaar Khalid Zerkani in Molenbeek in volle actie. Met succes werft hij een twintigtal jongeren voor de jihad in Syrië. Onder meer Yussef, de jongere broer van Bouyahbaren, maar vooral Abdelhamid Abaaoud en Mohamed Abrini horen tot zijn recruten. Men vermoedt dat Fatima Aberkan , Khalid Zerkani geholpen heeft aan een echte gezagspositie in het jihadisme, met connecties tot hoog bij IS in Syrië. 



1.5.  De periode van de aanslagen in Frankrijk en België



Wat opvalt, is dat een ronselaar als Zerkani het interessant vindt om criminelen zoals Abaaoud tot het jihadisme te bekeren. Abaaoud slaagt er vervolgens in om een aantal van zijn vrienden bij zijn gewelddadig jihadisme te betrekken. Eenmaal in Syrië, wordt hij na maanden oefening in terreur in Syrië door IS als een speerpunt naar Europa en Molenbeek teruggestuurd om vervolgens gewelddadige aanslagen te plegen op het Frans-Belgische territorium. 



In Brussel (met als epicentrum Molenbeek) en in Verviers worden aanslagen voorbereid voor Frankrijk, en in Frankrijk gebeurt dit voor België. Mehdi Nemmouche, die in 2014 de aanslag in het Joods museum pleegt, komt uit Frankrijk, verblijft enkele weken in Molenbeek en slaat moorddadig toe in een naburige wijk waarna hij naar Frankrijk terugkeert via de “drugsbus” richting Marseille.



1.6.  Traditie van jeugdige criminaliteit



De jeugdige criminaliteit heeft in Molenbeek een lange traditie. Reeds in 1981 was in Molenbeek een drugslijn vanuit het centrum van het Rif-gebergte  volop in actie. Dit is er een constante gebleven. Deze lijn loopt van de hashish kweekvelden rond Senhadja de Sraire in de omgeving van Ketame over Spanje/Frankrijk, Brussel naar Amsterdam. 



Tot zo ver de feiten die gekend zijn (zie ook Leman, 2016b).  Dit overzicht hierboven biedt enige klaarheid op  de realiteit van de meervoudig externe  productielijnen van jihadisme die op  Molenbeek inspelen. In het vervolg van dit essay wordt hier niet verder op ingegaan. Evident is er sedert 2005, en vooral sedert 2010 een belangrijke verschuiving en uitzaaiing via het cyberjihadisme.



2. Sociale problematieken die het gewelddadig jihadisme bevorderd hebben



De vraag die  in deze paper verder, als hoofddeel, wordt behandeld is: welke zijn de sociale structuren en dito dynamieken in Molenbeek die dergelijke  werving en dit soort jihadisme mogelijk hebben gemaakt, of mogelijks zelfs bevorderd hebben.



Wat in de volgende vijf delen  aan bod komt: (1) Wat zet de IS planners en ronselaars ertoe aan om in Molenbeek een concrete voedingsgrond te vinden om jonge criminelen te werven?  (2) Wat is de sociale onderbouw voor de werving op andere vlakken, bijvoorbeeld wat drijft jonge vrouwen om voor een huwelijk in het kalifaat te opteren of jonge mannen die ook op hun beurt  op de charmes van het voorgespiegelde kalifaat in gaan? (3) Hoe kan men verklaren dat jihadis van buiten Brussel en van buiten België zich een tijd lang in Molenbeek kunnen komen verstoppen? (4) Verder is het interessant om het klimaat te verstaan dat het vermeende tekort aan medewerking van de bevolking in de strijd tegen de jihadis helpt verklaren. (5) In een laatste punt worden de sociale uitdagingen in hun algemeenheid die zich in Molenbeek aandienen, vernoemd. 



Misschien nog dit: De media en helaas ook de politici stellen Molenbeek graag voor als zou het om een groot homogeen geheel gaan. Dit verdient een serieuze nuance. Er bestaat immers een rijker Hoog- en een armer Laag-Molenbeek bestaat.  Laag-Molenbeek zelf valt op zijn beurt uiteen in vooral vier grote wijken: Hertogin, Weststation, Historisch Molenbeek en Havenwijk, die sterk van elkaar verschillen. Om het niet nodeloos te compliceren, gebruiken we hier meestal, tenzij anders aangegeven, de ruwe gemiddelde cijfers van de vier wijken in Laag-Molenbeek samengenomen. Hoog-Molenbeek blijft onbesproken en laat op de meeste punten die we zullen vermelden  sterk afwijkende cijfers en percentages zien.



2.1. Voormalige delinquenten en gewelddadige jihadisering 



Van sectair en maffieus werkende organisaties weet men dat ze zeer nauwlettend hun ‘soldaten’ recruteren. Wie in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in jonge mensen van Maghrebijnse herkomst geïnteresseerd is die na hun training in Syrië naar Europa kunnen terugkeren met het doel als stoottroepen een aanslag te plegen, weet dat men in bepaalde wijken van Laag-Molenbeek of in Kuregem (maakt deel uit van Anderlecht) hier naar op zoek kan gaan . Als dezelfde persoon later artsen of juristen wenst te werven, zal men zich op andere steden of wijken moeten richten.



Als we de klassieke studie van Samson & Groves, Community Structure and Crime : Testing Social-Disorganization Theory (1989), raadplegen, leren we dat een stedelijke omgeving met variabele multi-etnische compositie en met een grote bevolkingsdichtheid, waar een groot aantal een-ouder gezinnen wonen, gevormd rond de moeder, die zich in een economisch zwakke situatie bevinden, bij uitstek een plaats is waar de kansen om zich een adolescentie delinquentie te zien ontwikkelen, zeer hoog zijn. Deze wetmatigheid heeft met andere woorden niets met de islam te maken, noch met een precieze etnische herkomst. 



2.1.1. Demografie van Molenbeek 



Drie vierde van de Molenbeekse bevolking heeft de Belgische nationaliteit; één vierde is niet-Belg. 34.7% van de niet-Belgen is Marokkaans. Veel Belgen hebben een Marokkaanse achtergrond. Maar ook mensen met een vroegere Italiaanse, Spaanse en Turkse, of  recentere Poolse en Roemeense achtergrond zijn er talrijk. En er zijn ook veel Subsaharianen. Recent zijn de Pakistanen opvallende nieuwkomers  (Leman 2010: 106). 



Per jaar vestigen er zich momenteel 8000 nieuwe inwoners. Dit betekent dat, ook al vindt er een enorme bevolkingsexplosie plaats, velen elk jaar  Molenbeek ook verlaten. .Er is dus heel wat ‘personenverkeer’ in Molenbeek. 



Wat de demografische explosie betreft, Hoog en Laag samen, is het aantal inwoners in Molenbeek tussen 1995 en 2016 gestegen van 68.000 naar 95.000 (met ca 5.000, wellicht 9.000, onregelmatig verblijvenden die hierbij geteld moeten worden). Dit betekent een gemiddelde bevolkingsdichtheid van ongeveer 20.000 inwoners per km2. Drie buurten in Historisch Molenbeek (de Brunfautbuurt, St.-Jozef in het hartje van de wijk) en Zwarte Vijvers waar Salah Abdeslam aangetroffen werd  halen zelfs tussen 30.000 à 36.000 inwoners/km2. 



De helft van de gezinnen in Laag-Molenbeek woont op een oppervlakte van minder dan 55m2. De helft van de inwoners is ook nog eens jonger dan 29 jaar. Een derde van de gezinnen met kinderen bestaat uit enkel een moeder met haar kinderen. In 40% van de gezinnen is niemand in loondienst. 



2.1.2. Ronseling tussen delinquente adolescenten



De beperkte woonoppervlaktes waarin veel huisgezinnen leven, heeft als niet verrassend gevolg dat vooral jongens vanaf heel jonge leeftijd op straat slenteren en daar hun vrienden leren kennen. Dit leidt in enkele gevallen tot bendevorming. Jan Hertogen[footnoteRef:2] berekende begin 2016 dat er in Molenbeek (Hoog en Laag Molenbeek samen), 0,4 m2 overdekte sport- en recreatieruimte beschikbaar is per inwoner. Dit is 17 maal minder dan wat er beschikbaar is in steden zoals Namen, Leuven of Mechelen. Slechts 5% van de 15-64 jarigen woont en werkt in Molenbeek, terwijl dit in de andere vermelde steden Mechelen 25 tot 30% of 5x meer bedraagt. [2:  www.npdata.be/BuG/297-Slimme-steden/Vergelijking-slimme-steden-e.htm] 




Het profiel van de wijken in Laag-Molenbeek sluit nauw aan bij de situatie die volgens Samson & Groves (1989) het ontstaan van adolescente delinquentie in de hand werkt. De jongeren die daarin beland zijn, en die vaak aan drugs (en wapens) geholpen worden via de grote internationale drugslijn, vertrekkend vanuit het centrum van de Rif in Noord-Marokko, zijn de uitgelezen doelgroep  voor een ronselaar als Khalid Zerkani. Hij zocht ze  niet op binnen de moskeeën, maar wel in de drugscafés, waarna hij hen met in informele gebedshuizen ingelepelde apocalyptisch klinkende hadiths en allerlei beloftes over een nieuw en beter leven in Syrië kon overhalen om in het jihadistisch project van IS te stappen. De jongeren raakten bedwelmd door een cocktail van delinquentie en sectariserende hadiths (d.i. woorden van de Profeet, in onderscheid met de Qur’an: woorden van God) en hebben zich, vaak onder invloed van de informele groepsleider die Abaaoud was, als groep laten overhalen om naar Syrië te vertrekken. Sectarisering (d.i. het zich afsnijden van anderen) en desensitizering (d.i. het gevoelsleven afgebroken worden) hebben het afstompingsproces bevorderd tot een uiterst  brutale criminaliteit.



2.2. Jonge mensen uit de wijk die door de knieën gaan voor een ‘ideaal’ kalifaat



Steeds volgens Hertogen in hetzelfde bericht, komen in Molenbeek  dagelijks 21.755 pendelaars werken terwijl er maar 3.055  Molenbekenaars zelf in Molenbeek loonarbeid verrichten. Van alle  werkende Molenbekenaars  is  58% zelfstandige; dit is extreem hoog, vergeleken met de 25% in de Namen, Leuven of Mechelen. De drie dichtst bevolkte buurten in Historisch Molenbeek, met een dichtheid van boven 30.000 inwoners, halen een werkloosheidsgraad van 70%. Zulk sociaal klimaat creëert onzekerheid bij jongeren over hun toekomstvooruitzichten. Ze kunnen  zich dus wellicht meer dan elders aangetrokken voelen tot kaders die zekerheid bieden en die een soort reddingsboei lijken te zijn binnen een sociale omgeving waarin men als jong iemand dreigt te verzuipen.



Het proces is gekend: men haakt af van de bestaande sociale weefsels waarin men zich beweegt en verankert zich in  nieuwe, meer zekerheid biedende kleine structuren met  een duidelijke visie en een helder traject voor de toekomst. Deze nieuwe verankering wordt extra benadrukt doordat jongeren zich vaak ook aan virtuele tools overleveren: sociale media, het internet (Roy 1987, 2009, 2015). Voor de jongere generatie die na 2005 (begin van You Tube) gesocialiseerd wordt, is de virtuele wereld minstens zo reëel als de fysieke sociale omgeving. Ze zijn er niet alleen in gesocialiseerd, maar van kindsbeen af in geëncultureerd.



Adolescenten experimenteren met identificaties en zijn op zoek naar een stabiele en duidelijke identiteit. Ze zijn op zoek naar zekerheid op het vlak van hun positie in een toekomstig gezin en op beroepsvlak, evenals naar een plaats in de samenleving. Daarnaast is het voor velen van hen ook belangrijk om zich in een voldoende zingevend kader opgenomen te weten waar ze bij hun handelingen en bij de tekorten die ze ervaren in hun leven een houvast kunnen vinden. 



De salafismen (zie ook Leman 2015) bieden een adolescent van islamitische herkomst ’een dergelijk kader aan, vermits een salafisme altijd duidelijk is en het leven erg efficiënt structureert. In die interpretaties van de islam wordt er met grote regelmaat een moment aangeboden waarbij men datgene wat men zo net gedaan heeft kan reinigen (via de abluties, rituele wassingen die het rituele gebed voorafgaan) en het terrein waarop men zich beweegt wordt mooi opgedeeld in daden die goed (halal) dan wel slecht (haram) zijn. Voor wie midden een wanorde leeft en regelmatig met degradatie en declassering geconfronteerd wordt, is dit gegeven geruststellend. Dat dit ondertussen sectariserend of blik vernauwend werkt, wordt door de betrokkenen niet eens opgemerkt. Als daarenboven het gehele sociale en culturele klimaat waarin men zich beweegt ook met grote regelmaat door een Saoudisch wahhabisme gespijsd wordt waarbij men ook cultureel, sportief en voor het vinden van een partner steeds bij dezelfde omgeving terecht kan, dan is het niet eens zo verbazingwekkend dat men zich mentaal geleidelijk aan laat opsluiten.



Wil dit zeggen dat een gehele wijk daardoor getekend wordt? Dit moet genuanceerd worden. Maar het betekent wel dat men in de wijk voldoende mensen aantreft, ook onder de peers, die iemand in zijn salafisme kunnen bevestigen. Men gaat dan  zelfs de gewone traditioneel denkende en traditioneel handelende moslim als een andersdenkende ervaren. Zodoende kan een indruk van pluralisme gecreëerd worden, terwijl men in feite meer en meer verzeild geraakt in wat door een buitenstaander als een monocultuur gezien wordt. Het is in zo’n context dat wat voor een buitenstaander als een extreme vorm van radicalisering gezien wordt, door de betrokkene zelf soms slechts als een normale idealisering ervaren wordt, die niet eens zo extreem is. De kalifaatsideologie is dan immers een onderdeel van een veelheid van mogelijke keuzes. De jongere kiest voor één element tussen vele mogelijkheden, zij het binnen een monocultuur. Hij krijgt echter nergens  de indruk dat hij sectair of eng bezig is. Naast die pluraliteit van mogelijke opties is er dan nog een homogene andere wereld, die van de kuffar, de goddelozen.



Vanuit een antropologisch etic (of buitenstaanders) perspectief zullen auteurs diezelfde realiteit beschrijven als een wereld die de jongere opbouwt vanuit gevoelens van declassering, waarbij jongeren die onvoldoende zingeving vinden in de brede samenleving  zich aangetrokken voelen door een messiaanse (d.i. in de toekomst geprojecteerde) en het huidige establishment contesterende ideologie, die gevoed wordt door allerlei hadiths die wel voor een pluraliteit van interpretaties in aanmerking komen. Het volledig afwezig zijn uit de brede samenleving staat dan voor  een sociale dood. Men ruilt die in  voor een heroïsche dood door vanuit de wereld van plurale hadiths, waar men wél een plaats vindt, te kiezen voor het kalifaat en zich daar eventueel voor op te offeren (cfr. Khosrokhavar, 2009).



Zakelijk gesproken zal de buitenstaander zeggen dat het  om jonge meisjes gaat, die op zoek zijn naar een echtgenoot die hun stabiliteit en een gezinsleven in het vooruitzicht stelt in een samenleving die door een goddelijke wet geregeerd wordt. Bij wijze van zingeving hopen ze zich  tegelijk ook humanitair te kunnen inzetten als hun gezinsleven het toelaat. Of om jonge mannen die zich willen offeren voor de goede zaak. 



2.3. Zich van buiten uit in Molenbeek schuil houden



Zoals hoger vermeld, vestigen zich in Molenbeek per jaar ongeveer 8000 nieuwe inwoners. Het feit dat er tussen de vier wijken in Laag-Molenbeek toch wel enig verschil bestaat in bevolkingsdichtheid, vooral tussen de Maritiemwijk (8.452/km2) en Historisch Molenbeek (23.414/km2), moet verklaard worden door het feit dat er in de Maritiemwijk grote ruimten beschikbaar zijn die dienen als opslagplaatsen. Maritiemwijk ligt namelijk juist naast Tour & Taxis, de vroegere trein-eindhalte waar vervoerde goederen door de douane gecontroleerd werden. Dit belet weliswaar niet dat in de andere wijken eveneens opslagplaatsen gevonden kunnen worden, zij het meestal iets kleiner van oppervlakte. In de Maritiemwijk leiden deze grote ruimten vaak  tot het inrichten van grote garages, meubelzaken, of grote gebouwen met beschermde fraaie lofts. In de andere wijken zijn ook wel grote winkelruimtes te vinden, en worden de kleinere ruimtes meer dan eens opgedeeld in zogenaamde studio’s, die vaak in achtergebouwen verhuurd worden. De huurprijs voor ’zo een studio’s of klein appartement bedraagt weliswaar gauw  550 euro per maand, hetgeen een grote som is voor een schamel woonvertrek dat eigenlijk onbewoonbaar zou moeten verklaard worden. Deze huurprijs is echter nog altijd een stuk lager dan elders in Brussel, uitgezonderd misschien in Oud Laken-West/Oost. Het verklaart mede waarom mensen, nieuwkomers of voorbijgangers er gemakkelijk een tijdelijk onderkomen kunnen vinden, zonder  dit speciale aandacht trekt.



In een artikel uit 2010 schreef ik, dat  meer en meer criminele bemiddelaars, ook transnationaal functionerende bemiddelaars uit de nabuurlanden, invloed trachtten te krijgen op sommige marginale jongeren in die wijken.  Hiermee wou ik aanklagen dat in Laag-Molenbeek meer en meer figuren opdoken die men moeilijk kon categoriseren als behorende tot de traditionele Molenbeekse gemeenschap. Tevens hielden zij er onfrisse praktijken op na.  “De import van zwaardere wapens, de toenemende verfijnde professionalisering van de constructies rond  drugdealing, en de witwaspraktijken door middel van  aankoop van gebouwen of handelszaken lijken even zo vele aanwijzingen van interferenties uit het buitenland die tegelijk ook getuigen van proactieve leerprocessen waarlangs buitenlandse actoren de sociale marginaliteit in bepaalde buurten trachten te exploiteren” (Leman 2010: 113). 



In welke mate deze laatste manier van zich schuil houden in Molenbeek, met duidelijk criminele doeleinden, te maken heeft met de eerste, meer volkse manier om bijvoorbeeld irregulier verblijvende mensen een kans op survival te bieden, zij het goed betaald, is me niet duidelijk. Ik vermoed dat het criminele onderduiken op een subtielere manier verloopt. Het veronderstelt de medewerking van gevestigde criminelen of minstens van vrienden. Het onderbrengen van wapens of drugs kan via het huren van opslagplaatsen verklaard worden. Het onderbrengen van meerdere mensen in een opgedeelde ruimte is te gevaarlijk om er bevriende criminelen onder te brengen. Het onderbrengen van criminelen die van buiten Molenbeek komen, moet geacht worden eerder via het onderbrengen in kleine studio’s en appartementen van vrienden te verlopen. Ook als we het t in het volgende punt over de omertà hebben die soms in dergelijke wijken van toepassing is, zal men tot subtiel onderscheid moeten overgaan.



2.4. Sociale redenen voor een vermeende omertà



Na de aanslagen in Parijs, werd de mening verspreid dat wijkbewoners weliswaar ‘weten’, maar niet ‘spreken’ en dus niet willen meewerken met politie en Gerecht. Dit heeft er mij toe aangezet om enerzijds met heel wat wijkbewoners, dertigers en veertigers,  hierover in gesprek te gaan en anderzijds stil te staan bij mijn eigen , vroegere ervaringen in dit verband.



Een aantal zaken moeten wel worden onderscheiden. 



Een ervaring die  ik heb opgedaan naar aanleiding van het verhaal van de ‘man met het hoedje’  in de luchthaven van Zaventem . Deze had er een valies met explosieven achtergelaten   en ging daarna te voet naar Brussel terug. Twee zaken zijn me hierbij toen opgevallen. Ten eerste, mensen die geacht worden Mohamed Abrini goed gekend te hebben, zijn zeker maar tegelijk ook onzeker. Zo heb ik vrij snel sommigen horen verklaren dat ze niet twijfelden dat het om Abrini ging, want ze hadden hem vroeger goed gekend… maar anderen stelden dan weer dat ze zeker waren dat de ‘man met het hoedje’ niet Abrini was, om precies dezelfde reden, namelijk dat ze hem vroeger goed gekend hadden. Zo’n geruchten worden onderling uitgewisseld… en men is ‘zeker’ maar tegelijk hoort men dat een ander ook ‘zeker’ is, zij het van het omgekeerde. Zoiets doet elke ‘zekere’ persoon hoe dan ook aarzelen. Een tweede element dat mij in dit verhaal is opgevallen en dat vaak onderschat wordt door  politiediensten en Gerecht (en wellicht ook door de media, is dat de mensen terecht of onterecht onzeker zijn omwille van een vermeend gebrek aan garantie dat hun naam niet wordt vermeld wanneer zij informatie doorspelen aan de Politie. In  wijken zoals hoger beschreven wordt niemand graag voor de rest van zijn leven gebrandmerkt als een verklikker.



Betekent dit daarom dat men een crimineel de handen boven het hoofd wenst te houden? Betekent dit daarom dat men niet met het Gerecht wil meewerken?  Gerecht en de politiediensten zouden  dringend  een dwingende deontologie moeten ontwikkelen waarbij het  uitlekken van door derden vertrouwelijk toevertrouwde informatie zwaar wordt gesanctioneerd. Ik zie hier geen bewijs van omertà in.



Als er van omertà kan gesproken worden, ligt het op drie andere vlakken. Ten eerste, kan het gaan om vriendengroepen in de marginaliteit. Men kent elkaar van jongsafaan en neemt het voor elkaar op. Zelfs wanneer een vriend iets doet dat men afkeurt, men verraadt hem niet. Leden van een zelfde groep zijn immers geen schekem (verklikkers) van elkaar. 



Ten tweede bestaan in sommige buurten nog tribale volkse dorpstradities uit het Rif-gebergte, die beantwoorden aan het principe van segmentarisatie. Dit  betekent dat naar gelang het type probleem dat om een oplossing vraagt, teruggegrepen wordt naar een hogere of lagere autoriteit uit de eigen tribale middens. Daarbij worden de onderlinge loyauteiten conform deze verhoudingen gestructureerd. Bijvoorbeeld: mijn broer behoort tot een categorie dat dichter bij mij staat dan mijn neef. Mijn neef bevindt zich in een categorie dat dichter bij mij staat dan de dorpeling niet-familielid. De inwoner van mijn dorp staat dichter bij mij dan een niet-dorpeling. Naar gelang van het probleem dat zich aldus stelt, situeert de autoriteit die kan beslissen zich elders en speelt de loyauteit door dewelke ik me gebonden acht zich af op een niveau dat dichter of verder van mij af staat. Voor sommige problemen moet de betrokken wijkbewoner misschien zelfs op een autoriteit uit de streek van herkomst terug vallen en in  sommige andere situaties staat de politie echt te ver van hem af zodat hij loyaler moet zijn tegenover iemand uit het eigen dorp van herkomst. Dit betekent niet noodzakelijk dat men daarom het (afwijkend) gedrag van degene die dichter bij staat, automatisch goedkeurt. 



Ten derde mag men niet vergeten dat er in dergelijke wijken vaak alternatieve lezingen worden gehouden over de feiten vernoemd in  de media en waarover de overheden berichten. Men spreekt van complot-theorieën. Dit heeft tot gevolg dat de inwoners absoluut niet overtuigd zijn dat de officiële versie over een misdrijf de juiste is. Ook dit kan als gevolg hebben dat men minder bereidwillig is om medewerking te verlenen in de zin zoals gewenst door het politioneel of Gerechtelijk apparaat.



Na de ervaring over wat mensen in de wijk dachten over Abrini, mag misschien een tweede casus vermeld worden, namelijk Salah Abdeslam.  



De media en  sommige overheden hebben in hun berichtgeving gemeld dat een buurt te Molenbeek zou geweten hebben dat  Salah Abdeslam zich na de aanslagen in Parijs schuil hield.in de Vierwindenstraat te Molenbeek. 



Er zullen ongetwijfeld enkele vrienden van hem geweest zijn die geen schekem hebben willen zijn. Daarnaast zullen er wellicht familieleden geweest zijn die minstens zullen geaarzeld hebben of het hen rechtens wel toekwam om te spreken. Zelf heb ik mensen gesproken die oordeelden dat men Salah niet mocht verwijten gedood te hebben, want hij had dit de facto, niet gedaan. Die mensen stelden zich de vraag of Salah zelf niet eerder in een val getrapt was die anderen voor hem gespannen hadden. Tenslotte is de casus Salah Abdeslam bij sommige jongeren aanleiding geweest voor een halal-haram discussie. Jongeren keurden de aanslagen af, maar vroegen zich wel af of ze halal of haram waren? Door buitenstaanders wordt zoiets wellicht als goedkeuring of toch niet als afkeuring beoordeeld. In feite gaat het hier bij hen niet om een morele discussie. Haram betekent voor veel jongeren: je mag dat op religieuze basis niet doen.... los van het feit of iets nu moreel goed is of slecht. Halal betekent dan voor diezelfde jongeren: je mag het op religieuze basis doen, het is toegelaten, los van het feit of het moreel goed is of slecht. Haram/halal is geen morele categorie, maar een ritueel-religieuze... Het zich de vraag stellen  of iets haram of halal is, heeft dus op zich niet iets met moreel goed- of afkeuren te maken... net zoals het per ongeluk varkensvlees eten voor sommige jonge mensen ook niets met moraliteit te maken heeft... maar het is een aparte religieuze beoordeling van een handeling met haast puur-lichamelijke weerslag... in de zin van: wordt je er 'verdorven' van of niet? (zoals vlees kan verderven/verrotten...)...


2.5. Sociale uitdagingen: afsluitend



Dit artikel beperkt zich tot Molenbeek en dit is eigenlijk een beperking van de sociale realiteit. Voor de oudere generatie beperkt het leven zich er weliswaar tot de wijk en de werkplaats, eventueel zelfs buiten de wijk. Voor de jongere generaties bestaat de sociale realiteit, gelet op hun mobiliteit, uit een veel langere gleuf van wijken, ook buiten Molenbeek. De jongeren bewegen zich binnen een gleuf die aan de ene kant bestaat uit het Anneessensplein in stad-Brussel, en die verder loopt over een deel van Sint-Gillis (naast het Zuidstation), Laag-Vorst, Kuregem (Anderlecht) om te eindigen in Laag-Molenbeek, wat in het midden van de gleuf ligt, waarna ze doorloopt, aan de andere kant, over Oud-Laken Oost/West, terug het kanaal over naar Schaarbeek tot opnieuw in stad-Brussel. Die zone laat sociaal tamelijk gelijklopende kenmerken zien. Zij bestaat uit een armere, minder vermogende bevolking, onder wie velen de zone verlaten wanneer ze hogerop geraken en trekt in eerste instantie de nieuwe migraties aan. Het is ook palend aan die zone, net aan de overzijde van het kanaal, dat de Regering jaren geleden beslist heeft om in het Klein Kasteeltje  een opvangcentrum voor vluchtelingen en asielzoekers onder te brengen . Dit heeft als gevolg dat veel van deze mensen hier op zoek gaan naar huisvesting indien hun verblijfsaanvraag op een dood spoor zou uitlopen.



Een logische verwachting mag zijn  dat het onderwijs in deze wijken zwaar onder druk staat gezien een sterke en wisselende instroom van kinderen, vaak afkomstig uit gezinnen waar scolarisatie niet eens sterk ingeburgerd is. Dit gebeurt in een omgeving waar de arbeidsmarkt vandaag, in tegenstelling tot de periode dat hun laaggeschoolde ouders en grootouders aankwamen, vooral gericht is op de ontwikkeling van een knowledge economy . Klagen dat de scholen hier niet op voorbereiden, komt, gelet op de alom bekende omgevingsomstandigheden, redelijk  hypocriet over. Het onderwijs is evident een eerste belangrijke uitdaging.



Een tweede uitdaging is, dat gelet op de specifieke samenstelling en de problemen van de wijk,  minstens, een deel van het politiekorps qua taalgebruik en kennis van de gewoonten sterk zou moeten aansluiten bij de inwoners zelf . Enige continuïteit in de aanwezigheid van de buurtpolitie is daarbij aangewezen . Een voortdurende personeelswissel bij de politie, is niet bevorderlijk om de rol van nabijheidspolitie naar behoren te vervullen. Te veel politiemensen hebben al van bij het moment van aanwerving het voornemen om slechts enkele jaren in Brussel te werken en dan terug naar buiten Brussel te trekken om hun gezinsleven uit te bouwen.



Een derde uitdaging vertrekt van het gegeven dat, realistisch gesproken, de  sociale cohesie in zo’n wijk sterk onderbouwd kan worden  door de initiatieven en activiteiten in het middenveld, het verenigingsleven. Het risico hier is echter dat er zich meerdere van elkaar los staande circuits ontwikkelen: de seculiere, pluralistische verenigingen de verenigingen aansluitend bij het moskeewezen en de sportclubs. Dat deze verschillende verenigingen naast elkaar bestaan  hoeft  geen bezwaar te zijn, maar het zou weliswaar wenselijk  zijn, dat zij in dit soort wijken elkaar beter leren kennen, aanvullen, ondersteunen wat een versterking en verankering van het verenigingsleven in de hand werkt. 



3. Conclusie



Waar is het mis gelopen in de sociale constructie die Molenbeek heet en waar(om) heeft het jihadisme zich er kunnen ontwikkelen? Het lijkt me duidelijk dat dit niet zo maar teruggevoerd kan worden naar de Molenbeekse realiteit op zich. Maar wie dergelijke ontwikkelingen  in de toekomst in Molenbeek wil vermijden, zal toch iets moeten doen aan de toevoer en verspreiding van de drugscultuur en van de cultuur van kleine en grotere criminaliteit die in sommige buurten aanwezig is. Men zal via het onderwijs toekomstperspectieven moeten bieden op een reële tewerkstelling. Het zal tot een engagement moeten komen van een aantal bedrijven om op die wijk in te spelen. Ook zal men moeten beseffen dat in een maatschappelijk achtergestelde wijk van de virtuele beloftes en verbeelding op jongeren (via het internet) soms een gevaarlijke aantrekkingskracht kan uitgaan. Daar moet door onderwijs en verenigingsleven preventief op ingespeeld worden.  En tenslotte zal men de bestaande sociale weefsels, het eerste-lijnsverenigingsleven, beter op elkaar moeten afstemmen zodat blinde vlekken sneller zichtbaar worden. 



Het maakt deel uit van de Laag-Molenbeekse situatie dat gedurende 20 jaar  een jihadi octopus lokaal haar grijparmen heeft kunnen uitwaaieren. Inspelend op de sociale en culturele lacunes en disfuncties die er zich voordeden, heeft die octopus op maffieuze wijze een aantal jongeren naar zich toe gezogen en gehersocialiseerd in de marge en buiten het blikveld van de bestaande Molenbeekse weefsels. 



Zelf behorend tot één van die Molenbeekse organisaties, de Foyer, die een typische op eerstelijnswerk gebaseerde vereniging is, vind ik dat we hieruit lessen moeten trekken voor de toekomst. Recent hebben overheden in wijken als Molenbeek te veel en te eenzijdig in tweedelijnswerkingen geïnvesteerd. Dit heeft de broodnodige flexibiliteit en creativiteit die van het verenigingsleven verwacht wordt eerder ondermijnd dan bevorderd.



Een laatste   suggestie bestaat erin om het sterke, maar negatieve merk dat Molenbeek vandaag is om keren met behoud van het sterk karakter, maar ingevuld nu door een bijzonder positieve inhoud, die verbazing wekt. Maar dit vraagt creativiteit. Is die voldoende aanwezig?
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