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INTERMEZZO
Ibrahim Wijbenga

‘In mijn werk zit een element
van strijd’
Als vrijwilliger voor de Stichting Steunpunt
Moslim Gedetineerden kwam Ibrahim Wijbenga omstreeks 2005 in aanraking met
terrorismeverdachten. Als jongerenwerker
leerde hij vervolgens probleemjongeren uit
de top 600 kennen. ‘Ik werk met jongeren
die een gevaar voor zichzelf en hun omgeving vormen. Gaandeweg ben ik mijzelf
steeds meer gaan bezighouden met radicalisering. Wat begon vanuit mijn eigen innerlijke drive om moslimgevangenen te bezoeken en bij te staan, is uitgegroeid tot het
adviseren van gemeenten nu. Mijn werk is
eigenlijk een verlengstuk van mezelf geworden.’
Waarom werd er een vrijwilligersorganisatie voor moslimgedetineerden opgericht?
‘Deze mensen werden niet bezocht door hun
familie. In aanraking komen met justitie is

Ibrahim Wijbenga (1977)
Jongerenwerker en bestuurslid cda-Brabant.

eigenlijk taboe. Ook bij rechtszaken en reintegratie is er weinig steun. Als er iemand
komt, dan is dat vaak de moeder, een broer of
een neef, maar niet de vader. Bij de derde

Volgens Wijbenga moet de zelforganisatie

generatie moslims neemt deze vorm van

van moslims in Nederland beter. ‘Neem het

uitsluiting bij het maken van fouten geluk-

Contactorgaan Moslims en Overheid (cmo):

kig af, maar de ouderbetrokkenheid – vooral

dat loopt mijlenver achter op bijvoorbeeld

van vaders – kan en moet beter. Juist ook als

het Centrum Informatie en Documentatie

het gaat om radicalisering. Een jongere

over Israël (cidi), terwijl het nu nodig is om

wordt niet zomaar extremist. Vaak zijn er tal

op te staan. We hebben een andere toon

van signalen, zoals het onverklaarbare bezit

nodig in ons publieke debat. Steeds meer

van dure spullen. De vraag is dan: zeg je daar

moslims geloven in het valse verhaal dat zij

iets van of niet?’

tweederangsburgers zijn, een soort nieuwe

* * *

joden, maar dat is onzin. Er staan in Neder-
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land 450 moskeeën, je mag extreme boeken

misten met hun spektakelactivisme via

lezen, nikabs dragen, en Syriëgangers wor-

Facebook en Twitter een groot publiek te

den bestempeld als onze jongens. Dat zegt

bereiken.’

veel over de Nederlandse mentaliteit. Wij

Ibrahim Wijbenga wil jongeren kansen

vinden veel goed zolang je ons niet lastig-

bieden. ‘Ik ben vooral geïnteresseerd in de

valt.’

vraag of jongeren willen meedoen, en niet in

‘Natuurlijk is er een maatschappelijk

hun theologie. Willen zij werk, een huis, een

klimaat waarvan je je moet afvragen wat dat

betere verhouding met hun familie en met

doet met jonge moslims. Maar opnieuw

de politie? De imam ga ik in ieder geval niet

geldt dat dit ook niet buiten de moslim

uithangen.’

gemeenschap zelf om gaat. Neem iemand als
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Maar hij waarschuwt ook voor naïviteit.

het Haagse raadslid Arnoud van Doorn, een

‘Deradicalisering? Ik geloof daar niet zo in.

bekeerde ex-pvv’er. Emancipeert hij mos-

Sommigen slaan nu een andere toon aan,

lims? Nee. Hij schopt herrie via Facebook in

maar van de vijf leden van de Hofstadgroep

plaats van zijn werk als volksvertegenwoor-

die waren veroordeeld en gederadicaliseerd,

diger te doen. En ook zo’n moskeevoorzitter

zijn er acht jaar na dato toch weer twee af

in Gouda mag zijn woorden wel wat zorg

gereisd. De nationale veiligheid van Neder-

vuldiger wegen in plaats van gelijk in de

land staat op het spel. Er zijn tweehonderd

contramine gaan. De gemeente op haar

mensen uitgereisd, van wie er verscheidene

beurt heeft veel te snel toezeggingen ge-

zijn gesneuveld. Complete gezinnen zijn

daan. Als bestuurder moet je gereserveerd

vertrokken! Nederlandse jongeren plegen

en voorzichtig zijn – dat heeft de Amster-

in Syrië en Irak vreselijke misdaden.

damse Westermoskee ons hopelijk geleerd.

De extremisten die hebben meegeholpen

Gewoon nagaan wat reëel is, hoeveel geld

zo’n klimaat te organiseren moeten verant-

men heeft en niet meegaan in megalomane

woording afleggen. Laten we eerlijk zijn: het

plannen.’

gaat hier over een ideologie die onze samen-

* * *
Waarom voelde Wijbenga zich geroepen om

leving wil vernietigen. In België zijn leden

in verzet te komen? ‘Als jonge twintiger

waar Nederland een voorbeeld aan zou kun-

kwam ik in aanraking met radicalisering

nen nemen.’

van Sharia4Belgium alsnog aangepakt, iets

toen in 2002 een kennis van mij uit Woensel

‘Intussen is er ook behoefte aan een

sneuvelde in Kashmir. Maar het was vooral

tegenverhaal. Laten we een publiek debat

in 2011-2012 dat ik geschokt werd door enkele

voeren over het hervormen van de islam.

ernstige ordeverstoringen die ik meemaak-

Ik hoop dat meer mensen daartoe zullen

te. Zo verstoorde Sharia4Belgium een bij-

opstaan, zoals Yassin Elforkani, Ahmed

eenkomst in een moskee en later een debat

Marcouch en Fatima Elatik al doen.

met Tofik Dibi. Ik zag zoveel woede en agres-

Gemakkelijk is dat niet – ook ik heb te

sie en dacht: dit gaat niet goed. Toen ben ik

maken met bedreigingen. In mijn werk zit

er ook over gaan schrijven. Daar komt bij dat

een element van strijd, maar dat is het

ten tijde van de Hofstadgroep social media

waard.’

een beperktere rol speelden. Nu weten extre-
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