
OP 22 MAART 2016 BRAK IN BRUSSEL DE HEL LOS

De feiten
Tijdens een huiszoeking in Vorst op 15 maart ll. in het raam van het gerechtelijk onderzoek naar de 
aanslagen in Parijs op 13 november 2015, werd de terrorist van Islamitische Staat (IS) Mohamed 
Belkaïd gedood. Bij diezelfde huiszoeking werden vingerafdrukken van IS-terrorist Salah Abdeslam 
gevonden (1).
Op 18 maart ll. werd Abdeslam, die eveneens een rol speelde in de aanslagen in Parijs, levend 
opgepakt in een woning in Sint-Jans-Molenbeek (2). Bij die aanhouding werd de politie door 
tientallen jongeren met flessen en stenen bekogeld (3).
Op 22 maart ll. brak in Brussel de hel los. Om 7u58 waren er twee explosies in de vertrekhal van de 
luchthaven in Zaventem en om 9u11 een explosie in een metrostel nabij Maalbeek, met als balans 
van de islamitische moordenaars meer dan 230 gewonden (4) en tot op 22 april ll. 32 doden (5).
Op 8 april ll. werden Mohamed Abrini in Anderlecht en Osama Krayem in Laken door de politie 
opgepakt. Abrini wordt er van verdacht de derde terrorist van Zaventem te zijn - de andere twee 
bliezen zichzelf op – en Krayem had de dag van de aanslag in Maalbeek contact met de terrorist die 
zich daar opblies; beiden worden bovendien gelinkt aan de aanslagen in Parijs op 13 november vorig 
jaar (6, 7, 8).
Uit de Europese Unie zijn zo’n 4.000 jihadisten vertrokken om te gaan vechten in het Midden-Oosten,
vooral naar Syrië, ook naar Irak en Libië. België heeft procentueel de meeste Syriëstrijders: uit België 
vertrokken er 451 en 117 keerden terug (9).
Door de aanhoudende luchtaanvallen staat het kalifaat van IS in Syrië en Irak onder zware druk: het 
verloor zowat 22 % van zijn grondgebied en 40 % van zijn inkomsten (10). Dat betekent dat de 
terreurdreiging in Europa toeneemt en dat IS zijn actieterrein ook verlegt naar Libië (11).

Commentaren
Het VGV betoont zijn oprecht medeleven aan de families van alle overledenen en aan alle 
overlevende gekwetsten. Het VGV brengt bovendien een eresaluut aan alle hulpverleners in alle 
echelons.
Een aantal belerende vingertjes van politici en/of media in Turkije (12), de VS, Israël, Frankrijk, 
Engeland, Duitsland (13) en zelfs Nederland (14) wezen onmiddellijk onze inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten als incompetent aan. De vertegenwoordigers van de landen, die in het verleden 
evenmin een aanslag konden voorkomen, misten zo de kans om te zwijgen; voor de anderen hopen 
we dat ze nooit een Brussels drama moeten meemaken.
Of er tekortkomingen waren in ons veiligheidssysteem is natuurlijk een terechte vraag, die zal 
moeten beantwoord worden door de daartoe opgerichte parlementaire onderzoekscommissie. Zo 
zijn er o.m. de opvolging van zelfmoordterrorist Ibrahim El Bakraoui in 2015 (15), besparingen op de 
investeringen in het veiligheidsapparaat (16), de zes politiezones in Brussel (17), de Europese kritiek 
op de controle van de Belgische luchthavens (18), het ogenblik van sluiting van het Brussels metronet
(19), en de opvolging van het toezicht op de broers Abdeslam in april 2015 (20). Doch 
commissievoorzitter Patrick Dewael waarschuwt nu reeds dat een zero risico niet realistisch is (21) en
Bart Sturtewagen stelt: “De ware zoektocht is die naar de lessen die te leren vallen uit het gebeurde” 
en niet zozeer de zoektocht naar zondebokken (22).
Er gingen stemmen op, zowel bij binnenlandse bedrijfsleiders – met overigens uiteenlopende 
conclusies – (23, 24, 25) als bij buitenlandse journalisten (26, 27) dat de falende veiligheidspreventie 
een gevolg is van de versnipperende staatshervormingen. Daarop kan een dubbel antwoord gegeven 
worden. Vooreerst zijn justitie en veiligheidsbeleid in België een nagenoeg volledige federale 
bevoegdheid gebleven (25, 28). Verder kan inderdaad niet ontkend worden dat België door de 
versnipperde bevoegdheden tussen federale overheid en deelstaten in een aantal domeinen niet 
optimaal functioneert. Doch dan moet men goed beseffen dat een herstel van de unitaire structuur 
zal gepaard gaan met de volledige revalorisatie van de Vlaamse democratische meerderheid en met 
de afschaffing van alle institutionele grendels (25, 29, 30). Vermits de Franstaligen dat 
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hoogstwaarschijnlijk nooit zullen aanvaarden, is verdere overdracht van weliswaar homogene 
coherente bevoegdheden naar de deelstaten de enige werkbare oplossing voor dit land (29, 31). In 
afwachting daarvan (30) of afgezien daarvan (32) – naargelang de auteur – is een betere 
samenwerking tussen de verschillende niveaus noodzakelijk.

Voor de bespreking van mogelijke maatregelen tegen moslimterrorisme en –extremisme evenals 
voor moslimintegratie verwijs ik naar mijn artikels “De struikelstenen voor de integratie van moslims 
– een aanzet tot discussie” (33) en “De vlucht naar Europa” (34). In het huidig artikel beperk ik me tot
enkele aspecten van deze problematiek.
Hoe werd Brussel een broeihaard van jihadisme?
Luckas Vander Taelen ziet als oorzaak, naast het uitsluitingsgevoel van jongeren, het groeiend 
religieus fanatisme in bepaalde Brusselse wijken, die evolueerden naar getto’s, dat door lokale 
politici werd toegedekt omdat zij er een vruchtbaar electoraat in zagen (35).
Hind Fraihi publiceerde reeds in 2006 haar boek “Undercover in Klein Marokko”, waarin zij 
waarschuwde voor het oprukkende radicalisme onder een deel van de Molenbeekse bevolking, dat 
zich terugtrok in een radicaal islamitische enclave. Zij doet er het verhaal van moslimpredikanten die 
straatjongeren aanspreken om te strijden in oorlogsgebieden en van boeken met beschrijving hoe je 
oorlog voert of waarin opgeroepen wordt joden en afvallige moslims te vermoorden. Zij wijst op de 
socio-economische factoren als glijmiddel voor het IS-verhaal van het eeuwige leven via een 
apocalyptische doodscultus. Bij de publicatie werd zij weggehoond door de toenmalige 
burgemeester Philippe Moureaux en de korpschef van de politie Johan De Becker (36, 37,38).

De moeizaam verlopende integratie van moslims
Een Engelse enquête, uitgevoerd door het onderzoeksbureau “ICM Unlimited” in opdracht van 
Channel 4 over het thema “Wat denken Britse moslims nu echt?” leerde o.m. dat 39 % van de 
ondervraagden denkt dat een vrouw altijd moet gehoorzamen aan haar man, dat 31 % het 
aanvaardbaar vindt dat een Britse moslim meer dan één vrouw heeft, dat 23 % de Britse wetten wil 
vervangen door de sharia en dat 52 % oordeelt dat homoseksualiteit moet verboden worden (39).
De Moslimbroederschap werd opgericht door Hassan al-Banna om een islamitische maatschappij te 
stichten, die met andere landen zou versmelten tot een kalifaat. In België zijn volgens experts 
hoogstens honderd Moslimbroeders actief met evenwel veel invloed. Zij hebben zich georganiseerd 
in de Liga van Belgische Moslims (LMB). Hun paradepaardje is de jaarlijkse “Foire Musulmane de 
Bruxelles” in Tour & Taxis” en zij hebben een netwerk van moskeeën uitgebouwd. De Liga 
onderschrijft het charter van de “Federation of Islamic Organisations in Europe”, de officieuze 
koepelorganisatie van de Moslimbroeders in Europa (40).
Na de aanslagen in Parijs op 13.11.15 stelde de politiezone Zaventem een verslag op over 
bagageafhandelaars die juichten toen het nieuws over die aanslagen bekend raakte en op 23 maart 
ll. getuigde een Brusselse brandweerman dat “mensen van vreemde origine stonden te dansen en 
gebaarden ons te onthoofden”; vakbondskringen bevestigden zijn verhaal (41).
Yves Goldstein, kabinetchef van minister-president Rudi Vervoort, getuigde op 20 maart ll.: “Volgens 
bevriende leerkrachten beschouwt 90 % van de leerlingen van 17 en 18 jaar de terroristen van Parijs 
als helden” (42). En verder: “Ja, er zijn moslimleerlingen die de aanslagen goedkeuren. En ja, er is 
racisme bij de anderen”, zo schrijft een leerkracht in een Gentse school (43). Laten we echter niet de 
denkfout begaan dat alle moslims IS-sympathisanten zijn.
Brahim Laytouss, die sinds enige tijd voorvechter is van een Europese islam, getuigt: “Er zijn krachten
binnen de institutionele islam, die helemaal geen Europese islam willen. Ze zijn bang om een andere 
koers te varen. Ze willen helemaal niet hervormen” (44).
Dyab Abou Jahjah slingert jihadspecialist Montasser Alde’ emeh, die er voor pleit dat de inwijkelingen
hun verantwoordelijkheid zouden opnemen (45), het verwijt toe de “Uncle Tom” van de 
moslimgemeenschap te zijn (46). Mark Elchardus: “Ik heb het ook moeilijk met Abou Jahjah. Zijn 
organisatie voedt de gedachte dat moslims hier in een vijandige samenleving leven” (47).



Over de hoofddoek heeft Darya Safai, geboren in Teheran en vrouwenrechtenactiviste, een 
uitgesproken mening: “De hoofddoek is veel meer dan een stukje stof … De hoofddoek is de 
goedkeuring van discriminatie” (48).

Bijkomende aanbevelingen voor de strijd tegen IS
Dat de Staatsveiligheid sinds december ll. een systematische screening uitvoert van alle asielzoekers 
is niet overbodig: 37 asielzoekers werden zo verdacht van banden met IS (49).
De controle van de overheid op islamonderricht, imams en moskeeën staat nog in de kinderschoenen:
slechts 16 % van de islamleerkrachten in het basisonderwijs en 37,9 % in het secundair onderwijs 
beschikt over het vereiste diploma (50), minister Koen Geens heeft de intentie een verplichte 
opleiding voor alle imams aan een Belgische hogeschool of universiteit voor te stellen (51), doch 
intussen plant het Turkse religieuze overheidsorgaan Diyanet een islaminternaat – een secundaire 
school – in Houthalen ter voorbereiding op een imamopleiding in Turkije (52), en een door de 
overheid erkende moskee blijkt geen garantie tegen radicalisering (53).
De EU wil werk maken van gezamenlijke afspraken tegen terreur inzake samenwerking tussen 
inlichtingendiensten, controles aan de buitengrenzen van Schengen, vuurwapens en aanpak van 
Syriëstrijders, doorgeven van passagiersgegevens en extra veiligheidsmaatregelen voor het transport 
(54).
Op militair vlak pleit Prof. David Criekemans voor een echte internationale coalitie tegen IS in Syrië 
en Irak (55).
Als financiële maatregel stelt Rik Van Cauwelaert voor de terreurorganisaties met hun vrachten 
witwasgeld uit te sluiten van het wereldwijde financiële en economische verkeer (56).

Sporen voor integratie van moslims
Vooreerst moeten we aan de inwijkelingen duidelijk zeggen wat we van hen verwachten (57), 
namelijk dat zij zich aanpassen aan de basiswaarden van onze publieke cultuur: o.m. democratie, 
rechtsstatelijkheid, vrije meningsuiting, vrijheid van godsdienst, scheiding van kerk en staat, 
gelijkwaardigheid van man en vrouw, gelijke rechten ongeacht ras, geslacht, seksuele geaardheid 
(58), vrijheid van geweten, kritisch denken, tolerantie (59) en vreedzame samenleving (60). Deze 
principes worden gedeeltelijk vermeld in het sinds 2003 in Vlaanderen verplichte inburgeringstraject 
(61) en in de recente federale nieuwkomersverklaring (62, 63). “Zij zijn het die zich moeten 
aanpassen omdat zij hier rechten en waarden vinden die ze niet hadden in hun thuisland” 
beklemtoont Darya Safai (48). Invoering van de sharia in België is dus uitgesloten.
Verder kunnen we de nieuwkomers verwelkomen in ons verenigingsleven (57); we kunnen hun 
kansen in het onderwijs merkelijk verbeteren door verplicht onderwijs vanaf de eerste kleuterklas, 
want zo zal hun taalachterstand drastisch afnemen en tegelijk zullen hun kansen op de arbeidsmarkt 
toenemen. Het is niet eenvoudig uit te maken wat het aandeel is van discriminatie in de achterstand 
van nieuwkomers op de arbeidsmarkt (47, 64), doch waar die echt gebeurt moet ze gestopt worden.
Tenslotte is het belangrijk dat we de hervormers van de islam moreel ondersteunen ondanks het 
besef dat die hervorming geen eenvoudige opdracht is. Enkele getuigenissen in dat verband. Mia 
Doornaert: “Het ergste is dat vaak juist moslims, die een moderne islam willen, door Europese 
goedmensen om de oren geslagen worden” (60). Prof. dr. Amin Makar, Vlaamse Egyptenaar en 
Koptische christen: “Zelfvernieuwing in de islam door islamitische academici is de enige oplossing” 
(65). Ayaan Hirsi Ali, geboren in Somalië, actief in Nederland en nu in de VS, eindigt haar boek 
“Ketters” als volgt: “Om de woorden van Al-Din te herhalen: ’We moeten de dingen niet mooier 
maken dan ze zijn en zeggen dat de islam een geloof van compassie, vrede en rozengeur is, en dat er 
niets aan de hand is.’ Dat is niet zo. Maar het feit alleen al dat deze woorden uitgesproken kunnen 
worden, is voor mij een van de redenen om te geloven dat de islamitische reformatie is begonnen” 
(66).
Indien die hervorming mislukt, staan we voor zeer donkere tijden.

Eric Ponette, 3 mei 2016
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