
Het staat nuwel vast dat moslim-
terreur de drijfveer was van de
twee kerels die woensdagnamid-
dag een Britse soldaat van het
voetpad maaiden met hun auto,
hem met messen en hakbijlen
afslachtten en zich vervolgens
gedwee lieten neerschieten door
depolitie. Overhungezondheids-
toestand is er geen informatie
meer naar buiten gekomen, maar
getuige na getuige bevestigdewel
dat ze zegden te handelen uit
wraakvoorhet lotvandemoslims
in landenalsAfghanistanen Irak.
Dedaderdiezichliet filmenterwijl
hij met bebloede handen uitvoer
tegen het westen, blijkt Michael
Adebolajo te heten. Zijn familie
stamt uit het Afrikaanse Nigeria,
maarzelf ishijgeborenengetogen
inLonden. Hetgezin,datnogmin-
stens twee volwassen dochters
telt,zoudiepchristelijkzijn.Ophet
internet is er zelfs een boekje te
koop — ‘When it hurts’ — waarin
verhaaldwordthoedechristelijke
God alle lijden verzacht en dat ge-
schrevenisdoorBlessingAdebola-
jo,eennaamdieovereenkomtmet
éénvandezussenvanMichael.

Al Qaida
Tien jaar geleden bekeerde
Michael zich tot de islam. Hij
noemdezichzelf vanaf dan ‘Muja-
hid’—‘heiligestrijder’. Zijnouders
probeerdenhemnog los teweken
uithetradicalemoslimmilieudoor
te verhuizen naar het landelijke
Lincolnshire. Maar dat had geen
effect. Buren zeggen dat Michael
toen al agressief was en ooit een
jong meisje met zijn vuisten be-
werkte. In Londen liep hij vaak
pamfletten tegen de Britse rege-
ring uit te delen en vorig jaar zou
hijhebbengetrachtombijAl-Sha-
baab — de Somalische tak van Al
Qaida — te raken. Van zijn mede-
daderwasergisterennognietveel
geweten, behalve dat hij 22 jaar
zouzijn.DeBritseveiligheidsdien-
sten bevestigden wel dat beide
kerelsal langerbekendstondenals
extremisten. Op minstens zes
verschillende plaatsen vonden
inmiddels huiszoekingen plaats.
Dat was onder meer het geval in
een appartement in de Londense
buurt Greenwich, waar Adebolajo
gewoond zou hebben met een
vrouwdiezichtweeënhalf jaarge-
leden tot de islam bekeerde. Tij-
dens de razzia’s zijn een man en
eenvrouwvan29opgepaktopver-
denkingvanmedeplichtigheid.
Hun slachtoffer is geïdentificeerd
alsLeeRigby(25),afkomstiguitde
buurt van Manchester, maar ge-
kazerneerd in Londen bij het ko-
ninklijke regiment der fuseliers.
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Eén van de kerels die woensdagnamiddag een

soldaat onthoofdden in Londen, is een uit

Nigeria stammendeBrit die streng-christelijk

opgevoed werd. Maar een jaar of tien geleden

bekeerde Michael ‘Mujahid’ Adebolajo (28)

zich tot de radicale islam. Zijnmededaderzou

uit hetzelfde land stammen en al sinds zijn

tienerjaren met Adebolajo bevriend zijn

geweest. Hungruweldaadblijkt eenzoveelste

voorbeeld van het gevaar dat schuilt achter

de Europese shariabeweging.

DADERS WAREN BEKENDE MOSLIMEXTREMISTEN DIE OP WRAAK ZINDEN

Boston-terrorist pleegde
eerder drievoudige moord

Tamerlan Tsarnaev, de omgekomen terrorist van Boston,
was in2011 betrokkenbijeendrievoudigemoord. Hijpleeg-
de die samenmet de eveneens uit Tsjetsjenië stammende
Ibragim Todashev. Dat heeft die laatste toegegeven alvo-
renshijwoensdagtijdenseenconfrontatiemeteenFBI-agent
isdoodgeschoten. Todashevkendedeoudstevandebroers
Tsarnaev uit het boksmilieu en is na de bloedige aanslag op
de BostonMarathonmeermaals ondervraagd. Tijdens de
verhorenzouhij hebbenbekenddat zedriemensenhebben
vermoord. Alle betrokkenen zouden op dat moment in de
drugshandelactiefzijngeweest. (GVV)

Opgevoed als christen,
bekeerd tot moordenaar

GUY VAN VLIERDEN

De vader van 1 diende in Afghani-
stan en werd door zijn makkers
‘Riggers’ genoemd. Op het mo-
ment van de aanval droeg hij een
T-shirt van ‘Help for Heroes’, een
liefdadigheidsactievoorgewonde
soldaten. Dewebsitevandieorga-
nisatie crashte gisteren door het
groteaantaldonatiesenbestellin-
genvoor zo’nkledingstuk.

Geen eenzamewolven
De wrede moord lijkt een zoveel-
stevoorbeeldvandekleinschalige
enindividueleterreurdieAlQaida
tegenwoordig promoot. Daarbij
behorendedadersnietnoodzake-
lijk tot een goed georganiseerde
structuur, maar staan ze ook niet
volkomen alleen — zoals de vaak
gehoorde term ‘eenzamewolven’
het wat bedrieglijk laat lijken. Ze
vinden aanmoediging en prakti-
schehulpophet internet,waarhet
inmiddelsberuchtemagazine ‘In-
spire’bijvoorbeeldalnadrukkelijk
opriep om soldaten als doelwit te
kiezen.

Maar ze lopen vaak ook mee in
echte groeperingen die hun radi-
calisering versnellen. Bij ons was
Shariah4Belgium zo een kliek die
niet rechtstreeks met terreur in
verband viel te brengen,maarwel
meermaals het pad daar naartoe
heeft geëffend. Zo had de dolge-
draaide aanhanger die in juni van
vorig jaar twee Brusselse politie-
agenten neerstak, net zo goed er-
ger kunnen toeslaan. En het valt
stilaan op hoe vaak het organisa-
ties uit het wijde internationale
netwerk rond Shariah4Belgium
zijn, waar eenzame wolven klaar-
gestoomdworden. Dat goldonder
meer voor Mohamed Merah, de

jongeFransemoslimdievorig jaar
zeven mensen vermoordde in en
om Toulouse en zich ook uitdruk-
kelijk tegen soldaten keerde. Hij
kwam uit de entourage van ‘For-
sane Alizza’, de Franse evenknie
waarmee Shariah4Belgium recht-
streeks contact onderhield. Het
gold ook voor Arid Uka, een vol-
gelingvandeDuitsezustergroepe-
ring ‘Millatu Ibrahim’, die in 2011
twee Amerikaanse militairen
doodde in Frankfurt. En het geldt
nu ook voor minstens één van de
Londense daders. De ogenschijn-
lijkniet zogevaarlijke,wantopen-
lijkenluidruchtigopererendesha-
riabeweging lijkt zo tot de belang-
rijkste kweekvijver van het mos-
limterrorismeinWest-Europauit-
gegroeid.Voordeveiligheidsdien-
sten is die nieuwe realiteit een
ware nachtmerrie. Want het is
aartsmoeilijk om te bepalen waar
de grootspraak stopt en de echte
dreiging begint. Terwijl het onge-
organiseerdekaraktervandenieu-
we terreur het vaak onmogelijk
maakt om een complot op tijd te
ontdekken.

Eén van de beelden uit
Woolwich die de wereld
rondgaat, toont een held-
haftige vrouw die op de
daders inpraat (boven). In-
grid Loyau-Kennett (48,
rechts), een moeder van
twee die nog als welpen-
leidsteractief is,passeerde
toevallig op de plaats van
de moord. Toen ze het
slachtoffer zag, sprong ze
meteen van de bus om
hem te verzorgen. «Maar
terwijl ik voelde dat hij
geen polsslag meer had,
kwamdie bebloede en ge-
wapendekerelplotsopme
af. Ik besliste om hem aan
de praat te houden, zodat
hij niemand anders zou
aanvallen. Beterdathijmij
iets aandoet dan een kind,

flitstehetdoormijnhoofd.
Ik vroeg hem of hij de
moordenaar was, waarop
hij verklaarde dat hij
wraak wilde nemen voor
het lot van de moslims in
Afghanistan en Irak. ‘We
zullen hier ook een oorlog
ontketenen’, zei hij. Ik heb
dan geantwoord dat het
een strijd van hen tegen al
de restwordt en dat zij die
zullenverliezen.» (GVV)

Scoutsleidster praatte op hen in

«Liever mij iets aandoen
dan een kind, dacht ik»

MichaelAdebolajo liet zich filmenmet bebloede handen terwijl hij uitvoer tegen hetwesten. Foto’s AFP/Rts.

Zekeréénvandedaders
behoort totdeBritse
entouragevanShariah4-
Belgium. Hijwaseen
goedebekendevantwee
haatpredikantendievorig
jaarnog inAntwerpen
zijnkomenspeechen.

«Ik herinnermedatMuja-
hid in2006gearresteerd is
toen hij kwam betogen
tegenmijnopsluiting.»Dat
schreef de Britse Mizanur
Rahman gisteren op Face-
book onder zijn schuil-
naam ‘Abu Baraa’. Rah-
manwerddestijdsveroor-
deeld voor het aanzetten
tothaatenpropagerenvan
moord. Maar dat belette
niet dat hij vorig jaar op
uitnodigingvanShariah4-
Belgium in Antwerpen
speechte over «militaire
tactiek».Hij isnietdeenige
kennis van Adebolajo met
contacten in ons land. Zo
beschrijft ook Abdulrah-
manAl-Mujahir,eenBritse

moslim die op Facebook
bevriend is met enkele
aanhangers vanShariah4-
Belgium, hem als «een be-
leefde en moedige broe-
der». En Anjem Choudary,
de Britse mentor van
Shariah4Belgium-kopstuk
Fouad Belkacem, bekende
gisterendatAdebolajozijn
eerste stappen in de radi-
cale islam heeft gezet bij
diens groepering ‘Al-
Muhajiroun’. (GVV)

Eenbuurtbewoner krijgt hetmoeilijkwanneer hij bloemenneerlegt aan de kazernewaar LeeRigby (25, inzet links) was gestationeerd.

AANSLAG OP BRITSE SOLDAAT (25)

DaderAdebolajo (links)
metShariah4Belgium-
mentorAnjemChoudary.

‘Bevriend’ met
Shariah4Belgium


