
WAT DRIJFT DE HANDLANGERS VAN HET TERREURNETWERK?

De vrienden van de jihad
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Twee broers regelden het safehouse vanwaaruit de terroristen van
metrostation Maalbeek vertrokken. Het zijn de zoveelste kerels die hand-
en spandiensten leveren aan de kern van het terreurnetwerk. Geen jihadi’s
pur sang, maar waarom stappen ze zonder vragen te stellen mee in die
terreur?

Salah Abdeslam werd op 18 maart opgepakt in de Vierwindenstraat in Molenbeek. Dirk
Waem/belga
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Parijs, 13 november, elf uur ’s avonds. Salah Abdeslam, die anderhalf uur geleden
zelfmoordterroristen heeft afgezet aan het Stade de France, koopt in een nachtwinkel een nieuwe
sim-kaart voor zijn gsm. Hij telefoneert meteen naar Mohamed Amri, een vriend in Molenbeek.

‘Wil je me komen halen in Parijs’, vraagt Abdeslam. Maar Amri zit nog op zijn werk. Hij geeft
Abdeslam het nummer van Hamza Attou, een andere kennis. De twee rijden met de VW Golf van
Attou naar Parijs. Ze halen er Abdeslam op en keren terug naar Molenbeek. Daar stapt Abdeslam
nog eens over, waarna hij uiteindelijk afgezet wordt aan een safehouse in Schaarbeek dat ook
gebruikt werd bij de voorbereiding van de aanslagen.

Het is niet de laatste keer dat Abdeslam zich in het nauw gedreven voelt en rekent op de spontane
hulp van oude vrienden. Tijdens zijn vlucht uit een onderduikadres in Vorst, vier maanden na de
aanslagen in Parijs, telefoneert hij in paniek naar kennissen. Is er iemand die hem in huis wil
nemen? Pas bij de derde poging heeft hij succes: de extremist Abid Aberkane biedt hem onderdak.

Keer op keer slagen de terroristen die aanslagen (mee) uitvoeren, erin om iemand op te
trommelen die hen ergens heen brengt of zelfs onderdak biedt. Eén van de twee broers die
eergisteren zijn opgepakt in verband met het safehouse in Etterbeek, gebruikt voor de aanslag op
metro Maalbeek, verhuisde zelfs om plaats te maken voor de terroristen.

Zoals de maffia

Hoe kan het dat iemand zonder vragen van Molenbeek naar Parijs rijdt terwijl die stad net door
aanslagen is getroffen? En waarom stelt iemand maanden na de terreur van 13 november zijn
deur open voor een voortvluchtige die publieke vijand nummer één is?

‘Bij dit soort netwerken komen patronen terug zoals je die ziet bij de maffia’, stelt professor Rik
Coolsaet (UGent). Hij publiceerde recent nog onderzoek naar de motieven van Syriëgangers.

‘Bepaalde leden van het netwerk kennen elkaar van kindsbeen af en hebben elkaar altijd gesteund.
Ze ontlenen een groot stuk van hun identiteit aan dat lokale netwerk. En het kringetje zweert bij
de omerta: ze praten tegen de buitenwereld niet over wat ze doen. Na de arrestatie van Abdeslam
werd geïnsinueerd dat heel Molenbeek wist dat hij in de Vierwindenstraat was ondergedoken,
maar dat is een compleet verwerpelijke analyse. Abdeslam belde met een heel beperkte groep
vertrouwelingen uit Molenbeek. Hij kon terecht bij Aberkane, maar nam daarmee een enorm
risico.’ (Twee dagen later werden ze ingerekend.)

Geen religie

De terreurcel die ruim een jaar geleden werd opgerold in Verviers, bestond al uit een mix van
teruggekeerde Syriëstrijders en kennissen uit een ouder netwerk.

‘Die modus operandi is waarschijnlijk daar begonnen’, zegt Coolsaet. ‘Nadien hebben ze hun
werkwijze wel verfijnd door logistiek en operationeel personeel meer gescheiden te houden.’
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Binnen de terreurgroep heb je centrale leden die de aanslagen uitvoeren. Maar er zijn ook anderen
die gewoon hand- en spandiensten verlenen wanneer de vraag komt. Hun motief is dikwijls niet
complexer dan: ‘Ik ga een maat helpen als hij dat vraagt’.

Religieuze of salafistische beweegredenen hebben daar volgens Coolsaet maar weinig mee te
maken. Iets wat voor veel andere leden, ook de meer centrale figuren, evengoed geldt.

Coolsaet: ‘In die gelekte IS-lijst met duizenden fiches van strijders zie je dat drie op de vier niet
eens zo religieus zijn. Wat ze wel gemeen hebben, zeker als je het hebt over de Belgische
terroristen, is een leven buiten de marge van de eigen gemeenschap. Zelfs van hun eigen familie
zijn ze compleet vervreemd; ze voelen zich meer thuis in de onderwereld die ze hebben leren
kennen via criminele feiten.’
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‘Zelfs van hun eigen familie zijn ze compleet vervreemd; ze voelen zich
meer thuis in de onderwereld’
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