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Moslims in de Schilderswijk voelen zich misbruikt door Haagse ISIS-clan

’’HHAAAATTBBAAAARRDDEENN,,
KKAAPPPPEENN NNOOUU!!’’

’Ophalen, die gekken. En lang opsluiten graag’

MOSLIMS UIT DE
SCHILDERSWIJK
WALGEN van de

ISIS-extremisten die de
achterstandsbuurt mis-
bruiken voor het ver-
spreiden van propaganda
en hun ronselpraktijken
onder makkelijk te verlei-
den buurtjongeren. „Klei-
ne kinderen kregen vlag-
gen in hun handen ge-
drukt door die gevaarlij-
ke gekken. Ze moeten
oprotten uit onze Schil-
derswijk, anders gaan er
koppen met baarden rol-
len.”

door ALEXANDER BAKKER en BART MOS
DEN HAAG, zaterdag

Het oogt rustig op de Hoefkade, hartje Schilders-
wijk. Op de stoep van koffiehuis Kenitra bespreekt
een handvol Marokkaanse en Turkse jongeren in de
ochtendzon de manier waarop hun wijk de afgelopen
weken in het nieuws is gekomen. Ze slaan elkaar la-
chend op de schouders.

„Ik zag je op televisie man!”
grijnst Mahmud zijn gouden
tand bloot. Vrijwel allemaal
roken ze joints en drinken
daar een glas koffie of blikje
Red Bull bij. Vlak voor hun
neus stopt een politieauto,
waaruit twee potige agenten
stappen die de jongens stuk
voor stuk bij naam kennen. Ze
waren er allemaal bij toen de
ISIS-demonstratie enkele we-
ken eerder met zwarte vlaggen
door de wijk trok. Maar ook
toen er een rechtse anti-ISIS-
demonstratie door buurtjon-
geren werd ont-
vangen met een
blokkade en
een regen van
stenen. In
hemdsmouwen
nemen de poli-
tiemannen deel
aan de evaluatie
op de stoep. Een
persfotograaf
die het tot op dat moment ge-
moedelijke gebeuren wil vast-
leggen, krijgt de volle laag. Hij
wordt uitgescholden voor kan-
kermongool en moet de ge-
maakte foto wissen. Eén van
de jongens is zojuist ontslagen
door zijn werkgever Albert
Heijn omdat een foto op inter-
netwasverschenenwaarophij
herkenbaar in gesprek was
met een ISIS-demonstrant.
„Mij was door de politie ge-
vraagd om de jongeren hier
een beetje in toom te houden.
Ze kijken naar mij op, omdat
ik als een van de weinigen een
baan heb. Maar m’n contract is
nu dus met ingang
van oktober beëin-
digd”, vertelt de 31-ja-
rige Aachik. Een be-
jaarde Marokkaan
verzucht dat de on-
rust allemaal de
schuld is van de aan-
wezige journalisten.
„Zolang jullie hier
rondhangen, krijg je
vanzelf opstootjes.”

De Haagse ISIS-
aanhangers zijn vol-
gens de van oor-
sprong Berberse Bra-
him (34) helemaal
geen moslims. „Ik
heb ze gevraagd wel-
ke moskee ze bezoe-
ken. Maar daar ko-
men ze dus nooit. Ze
halenhunkennis van
internet en komen
bijeen in buurtpar-
ken. De Haagse moskeeën
weigeren hen terecht de toe-
gang. Ze laten zich leiden door

obscure filmpjes, waarin al-
leen maar haat wordt gepre-
dikt”, zegt de 34-jarige Hage-
nees, terwijl hij met zijn vin-
ger een draaiende beweging
langs zijn slaap maakt. „Ze
zijn gestoord. Via sociale me-
dia houden ze contact met hun
bebaarde vriendjes uit Rotter-
dam, Leiden en Delft. Er wa-
ren zelfs Belgische ISIS-aan-
hangers afgekomen op hun
demonstratie. Ik heb ze ge-
zegd: ‘Opgeflikkerd uit onze
Schilderswijk, anders gaan er
koppen met baarden rollen’.”

De vrienden
van Brahim
lachen hem
uit: „Je hebt
zelf een baard
man!”

Hoewel des-
kundigen be-
weren dat de
kern van ISIS-
aanhangers in

de Schilderswijk uit nog geen
tien jihadisten bestaat, be-
schikt de groep volgens wijk-
bewoners over zeker honderd
sympathisanten uit omliggen-
de gemeenten. Het is een bont
gezelschap van ontspoorde fi-
guren, stellen ingewijden. Uit
onderzoek van De Telegraaf
blijkt dat een van de kernle-
den in de ISIS-demonstratie
vorig jaar werd veroordeeld
tot 2,5 jaar celstraf voor het
doodschudden van zijn eigen
vier maanden oude dochter-
tje. Het gaat om de tot de islam
bekeerde Hagenaar Rudolph
Holierhoek. De 24-jarige man,

die zich op internet verschuilt
achter de Arabische naam
Abou Souhayb, zou zich vol-
gens justitie in de zomer van
2012 zó hebben geërgerd aan
zijn huilende baby, dat hij
haar hardhandig door elkaar
schudde. Het meisje overleed
korte tijd later aan
hersenletsel in het
Sophia Kinderzie-
kenhuis in Rotter-
dam. Tijdens zijn
verhoor probeer-
de Holierhoek de
schuld van haar
dood nog in de
schoenen van haar
anderhalf jaar ou-
de broertje te
schuiven. Hij is in
beroep gegaan te-
gen zijn veroorde-
ling. „Mijn cliënt
heeft destijds en-
kelemaanden invoorarrest ge-
zeten. Ik weet niets van zijn
deelname aan de ISIS-demon-
stratie”, zegt zijn advocaat
Hendrik Sytema.

Ali Tiryaki (46) kwam toen
hij een jaar oud was met zijn
ouders vanuit Turkije in de
Schilderswijkwonen. „De jon-
gens die hier ISIS steunen heb
ik zien opgroeien. Het is met
hen net met als jongeren uit
Volendam en Urk. Drugspro-
blemen en drankgebruik. Ze
hebben alles gedaan wat God
heeft verboden. Net als de lei-
der van de Islamitische Staat
Abu Bakr al-Baghdadi die nu
doet alsof hij strenggelovig is.
Ook hij had een ontspoorde
jeugd.”

Leugenaars
Meerdere bewoners van in-

middels de meest besproken
wijk van Nederland schilde-
ren de ISIS-jongens af als ’leu-
genaars’. Ze zijn met name
boos over de demonstratie op
de Hoefkade die internatio-

naal onder vuur is komen te
liggen door openlijke Joden-
haat. Tiryaki: „Ze zijn vooraf
door de wijk gelopen met een
oproep om voor het lot van Pa-
lestijnen te komen demonstre-
ren. We zijn misbruikt. Het
was geen protest voor Gaza,
maar een ISIS-protest. Kinde-
ren die van toeten noch blazen
weten, kregen een vlag in hun
handen en riepen Allâhu ak-
bar.”

In het koffiehuis op de Hoef-
kade spreekt hij zijn angst uit
voor nieuwe onrust: „Dit
moet u echt opschrijven. Waar
ik bang voor ben is dat als er
hier in de Schilderswijk op-
nieuw een rechtse demonstra-
tie komt, deze door ISIS-aan-
hangers gekaapt zal worden.
Ze zullen iedereen ophitsen
om mee te doen voor wat dan
hun oorlog gaat worden. De
meeste jongeren die hier rond-

hangen zijn dronken
of stoned. Ze kunnen
niet helder denken
en doen daardoor
zeer waarschijnlijk
nog mee ook.”

Zakaria (29) heeft
drie zaken op de
Hoefkade. Zijn inter-
netcaféannexkoffie-
huis ’voor de jongens
uit de buurt’ staat
precies op de plek
die door onderzoe-
kers is uitgeroepen
tot de slechtste loca-
tie om te wonen. Niet
alleen van Den Haag,
maar van heel Ne-
derland. Binnen zit-
ten allerlei mensen
uit de wijk. Niet al-
leen allochtonen. Er
zijn blanke mannen
met een matje als

kapsel. Zonder schaamte ver-
tellen ze over hun acties als be-
ruchte ADO-hooligans. De

sfeer is gemoede-
lijk.Deeendrinkt
een kop koffie en
een ander rolt een

joint.
„Wij zijn allemaal mensen

van de straat. De politie kon
onze veiligheid niet garande-
ren tijdens de protestmars van
extreemrechts. Als zij ons niet
kunnen beschermen, doen we
dat zelf. Eerlijk is eerlijk. De
politie heeft goed werk ver-
richt. De groepen zijn uit el-
kaar gehouden”, vertelt Zaka-
ria. De jonge ondernemer was
een van de initiatiefnemers
achter de blokkade. Die ver-
liep niet bepaald vreedzaam.
Journalisten werden bedreigd
en de Mobiele Eenheid kreeg
te maken met een stenenregen
en vuurwerk. „Ik heb persbu-
reau Novum gebeld met de
boodschap dat we de gesloopte
camera willen vergoeden. We
willen met elkaar geld inzame-
len. De een kan wat meer mis-
sen dan de ander. De rest be-
taal ik zelf.”

Veel allochtone jongeren in
de wijk zijn cameraschuw.
Een Marokkaanse jongen (21)
wil anoniemuitleggenwaarom
dat zo is. „Moslims bedreigen
elkaar op het internet. Wie
met zijn hoofd op televisie ver-
schijnt, moet jarenlang achter-
om kijken.” Volgens Zakaria
zijn beelden van afgelopen
zondag misbruikt door ISIS-
aanhangers: „Wij zijn nu te
zien op websites als strijders
van de Islamitische Staat
Schilderswijk. Ze hebben het
aan elkaar gemonteerd met
Koranteksten. De video heet
’Slag om de Schilderswijk’.
Wat een onzin! Iedereen mag
op de Hoefkade komen, maar
wij verdedigen ons wel tegen
vijandelijke bedreigingen.”

De Marokkaanse jongeman
heeft geen goed woord over
voor de radicale moslims.
„Vroeger waren er oude man-
nen met baarden die jongeren
vroegen om naar de moskee te
gaan. Nu zijn er orthodoxe
jongeren die mensen oproe-
pen om naar Syrië te gaan.
Laat ze lekker zelf vertrek-
ken!”Zakariaerkentdatmen-

sen zonder werk en zelfrespect
gevoelig zijn voor de verlei-
ding van erkenning en loze be-
loftes. „Door de crisis gaan ze
daarheen. Nu opeens komen
politici van VVD en PvdA vra-
gen waarmee ze ons kunnen
helpen. De man van de PvdA
vertelde dat ze een wijkteam
hebben. Ik heb al die mensen
hier nog nooit eerder gezien.
Douane, Belastingdienst en
politie. Die komen hier wel.”

Versplinterd
Slijter en supermarkthou-

der Misri (43) zit bedremmeld
achter zijn toonbank. „Zie je
datniet dan!” antwoordthij ge-

ergerd als we vragen wat er
met zijnwinkel aandeHoefka-
de is gebeurd. Alle etalagerui-
ten zijn versplinterd. Buurtbe-
woners vermoeden dat ISIS-
aanhangers hem gestraft heb-
benvoorhet feit dat hij alcohol
verkoopt. Maar Misri wil daar
niets over kwijt. „Ik ben veer-
tien jaar geleden als Koerd ge-
vlucht uit Irak. Nu ben ik in
Nederland en krijg ik te ma-
ken met dezelfde fundamenta-
listen. Niemand die me be-
schermt. Nederland zou hard
moeten ingrijpen, voordat het
hier helemaal uit de hand
loopt.”

Brahim zegt zich grote zor-
gen te maken om de moslim-

jongeren in zijn wijk, die door
ISIS-aanhangers worden ge-
ronseld. „De jongeren voelen
zich aangesproken door ISIS.
Ze denken dat dit eindelijk
een groep is die invloed kan
uitoefenen, terwijl de rest van
de wereld werkeloos toekijkt
hoeonzemoslimbroederswor-
den vermoord in Syrië en Ga-
za.” Ook hij wil dat er wordt
opgetreden. „Ik heb twee re-
chercheurs gevraagd waarom
ze deze ISIS-gekken niet ge-
woon komen arresteren. Dan
zijn wij van ze af. De mannen
zijn allemaal bekend bij de po-
litie. Ook bij de burgemeester.
Ophalen en heel lang opslui-
ten graag.”

Gevluchte
Koerd: ’Nu

word ik wéér
bedreigd’

Lid harde kern veroordeeld voor doodslag baby

• Ali
Trayaki
(rechts)
en Zaka-
ria uit de
Schil-
derswijk
voelen
zich
misbruikt
door de
Haagse
ISIS-
aanhang.

• De vernielde ruit van slijter
Misri. De gevluchte Koerd voelt
zich opnieuw opgejaagd.

• ISIS-
fanatici
(omcirkeld)
duiken op in
de Schil-
derswijk.
Rechts, met
rood haar,
Rudolph
Holierhoek,
alias Abou
Souhayb,
die voor 2,5
jaar gevan-
genisstraf
werd ver-
oordeeld
wegens het
doodschud-
den van zijn
baby.
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• Toevallig passerende kinderen zouden volgens moslims uit de Schil-
derswijk door de harde kern ISIS-vlaggen in hun handen gedrukt heb-
ben gekregen.


