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De familie van de vermoorde Lee Rigby (25)
betoondedeBritsesoldaatgistereneertijdens
eenemotionelepersconferentie. Zijnstiefva-
der IanlashetallerlaatsteberichtvoordatLee
aan zijn moeder stuurde. «Ik hoop dat je een
geweldige dag hebt gehad, want je bent een
moeder van één in het miljoen. Bedankt om
me al die jaren te steunen», vertelde hij haar.
EchtgenoteRebecca(30)verklaardedatzeal-
tijdzalblijvenhoudenvanLee. «Ikbenfierzijn
vrouw te zijn en keekuit naar onze toekomst
als gezin.»
Volgensdetabloid ‘TheSun’ leefdeRigbyech-
tergescheidenvandemoedervanzijnzoontje
Jack (2) en had hij een liefje bij het leger. Die
vrouwzoudonderdagavondinallerijlvanhet
Afghaanse front naar huis zijn overgevlogen.
Zij was daar gelegerd als lid van de militaire
politieenvriendenvertellendatRigbyenorm
bezorgdwasdathaarietszouoverkomen. Dat
hij zelf onveiliger bleek op een Londense
straat, slaat ook zijn stiefvadermet verstom-
ming. «Toen hij in 2009 zelf in Afghanistan
vocht, wisten we dat hij gevaar liep. Maar
thuis verwacht je zoietsniet.»

Beide daders bekend
Intussen zijn de namen van beide daders
bekend. Waardeeerstedonderdagalgeïden-

tificeerdwasalsMichaelOlumideAdebolajo,
blijkt de tweede Michael Oluwatobi Adebo-
wale te heten. Beiden stammen uit Nigeria.
Maar terwijl Adebolajo (28) in Londen is
geboren en getogen, zou Adebowale (22) in
Afrika ter wereld zijn gekomen. Ook hij
bekeerde zich als tiener tot de islam. Oude
kennissen — die hem Tobi noemden —
verklarendathij net alsAdebolajoopruiende
pamfletten verdeelde en preekte in het
openbaar.
Adebowaledeeddatsamenmetzijnvriendin,
die pas tweeënhalf jaar geleden moslima
werd. Adebolajo liepvóórzijnbekeringreeds
met messen op zak als lid van een bende die
gsm-diefstallen pleegde. Hij zou al in de
gevangenis hebben gezeten voor geweld-
pleging, maar details daarover ontbreken.
Volgens ‘The Sun’ was hij ook bevriend met
eenBritdie lateralssoldaatsneuvelde inIrak.
Maarrecentstondhijnogvlakbijdeplaatsvan
demoord te pleiten ommee te gaan vechten
methet Syrischeverzet.

Derde verdachte
Intussenziternogeen29-jarigemaninvoor-
hechtenis op verdenking van medeplichtig-
heid aan de wrede aanslag die het duo heeft
gepleegd. Twee vrouwen van 29 en 31 die
donderdag ook opgepakt waren, zijn zonder
aanklacht in vrijheid gesteld. Nieuwe

videobeelden tonen hoe Adebolajo maar op
het nippertje werd neergeschoten terwijl hij
ookeenpolitieagentemetzijnmestelijfwilde
gaan. Of de twee al ondervraagd zijn, was
gisterennognietbekend. Zeliggennogsteeds
in twee verschillende ziekenhuizen, maar
verkerenwelbuiten levensgevaar.
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Stookolie wordt goedkoper
De prijs van stookolie daalt vanaf vandaag. De maximumprijs bij een
bestelling vanminder dan 2.000 liter daaltmet 2,75 cent tot 0,8501 euro
per liter.Bijeenbestellingvanmeerdan2.000litergeldtdezelfdedalingen
bedraagt de prijs maximaal 0,8233 euro per liter. Aan de pomp is de prijs
0,9470europer liter,eendalingvan0,28cent.Deprijsdalingenzijnhetge-
volgvangoedkopereolieproductenopde internationalemarkten. (FAA)

Parfumeriebende aangehouden na achtervolging

Onderzoeker VUB luidt alarmbel in nieuw boek

«Aantal radicale moslims in
België zwaar onderschat»
DecijfersdiedeBelgische
veiligheidsdienstenhanteren
overhetaantal radicale
moslims inons landzijneen
zwareonderschatting. Dat
schrijftVUB-onderzoeker
BilalBenyaich ineenboekdat
woensdagverschijnt.
Volgenshemiséénopde tien
vanallepraktiserendesoen-
nitischemoslims tebestem-
pelenals salafist. VoorBrus-
sel alleenal zoudateencijfer
van9.600 tot13.500opleve-
ren.Endanzijnandere
radicale stromingenzoalsde
Moslimbroedersnogniet
eensmeegeteld.

In het boek ‘Islam en radica-
lismebijMarokkaneninBrus-
sel’beschrijftpoliticoloogBe-
nyaich hoe de radicalisering
van de moslimbevolking in
onzehoofdstadreeds inde ja-
ren80begon. DeMarokkaan-
segemeenschap,veruitdetal-
rijkste groep, was voordien
nietzobegaanmethetgeloof.
Maardaarkwamverandering
indoordebekeringsijvervan-
uit Saoedi-Arabië, waar het
strenge salafisme als staats-
godsdienstgeldt.DeBelgische
overheid hielp de Saoedi’s
destijds bij de verspreiding
vandie radicale islamdoorde
vanuit Riyad bestuurde Brus-
selse Grote Moskee inspraak
tegeven indebenoemingvan
islamleerkrachten en imams.
Zo heeft het salafisme — de
leer die teruggaat opde islam
uit de zevende eeuw en vol-
gens Benyaich gekenmerkt
wordtdooronverdraagzaam-
heid jegens andersdenken-
den — het ook in Brussel ge-
haald van de gematigde
Marokkaanse islam.

Opdevraaghoeveelsalafisten
de hoofdstad nu telt, ant-
woordtBenyaich:«Inelkgeval
meer dan het hoofd van de
Staatsveiligheid vermeldt in
de pers.» Terwijl Alain
Winants op een duizendtal
salafisten in heel België re-
kent — vanwie een honderd-
talmilitant en een tiental be-
reid tot geweld — stelt Beny-
aich dat het er in Brussel al-
leen al vele duizenden zijn,
onder wie honderden mili-
tant.
«Militante salafisten zijn niet
perdefinitieterroristen,maar
het zijn wel extremisten die
het samenleven van verschil-
lendebevolkingsgroepenon-
dermijnen», stelt Benyaich.
Ophet aandeel onderhendat
ook gewelddaden zou willen
plegen, plakt hij geen getal.
Maarinzijnrekensomzijnan-
dereookinBrusselaanwezige
radicale stromingen — zoals
hetmeerpolitiekgetinteMos-
limbroederschap en de uit
PakistanstammendeTabligh-

beweging — dus
niet
eens
mee-
geteld.
(GVV)

FAMILIE GESCHOKT DAT BRITSE SOLDAAT OORLOG OVERLEEFDE OM THUIS TE WORDEN VERMOORD

«Je denkt dat je
hier veilig bent»

Nieuwebeelden tonen hoe één van de
daders net konworden neergeschoten

alvorens een agente aan te vallen. Foto KOS

TientallenBritten zijn al bloemenkomen
leggen op de plek van demoord. Foto PN

Slachtoffer LeeRigby’s
moeder (l.) en echtgenote (r.)

kunnenhun tranen niet
bedwingen terwijl zijn stief-
vader de pers toespreekt.AFP

De familie van de woensdag vermoorde Britse soldaat heeft haar

afschuw uitgesproken over het feit dat Lee Rigby ongedeerd uit

Afghanistan terugkwam,maar in Londen ten prooi is gevallen aan de

radicale islam. «Je denkt dat je hier veilig bent», zucht zijn weduwe.

Premier David Cameron heeft al een onderzoek bevolen naar de

vraag hoe hetmogelijk is dat beide daders reeds acht jaar als

moslimextremisten bekendstonden,maar toch konden toeslaan.

Naeen langepolitieachtervol-
gingwerdendonderdagnacht in
Sterrebeekviervermoedelijke
overvallersvanparfumeriewin-
kelsgevat.Hetviertalwordt
ervanverdachtde jongste
maandenramkrakentehebben
gepleegd inondermeerLeuven,
MechelenenTienen.

Een politiepatrouille zette don-
derdagnacht indeLeuvenseVital
De Costerstraat de achtervolging
in op een verdacht voertuig met
gestolen nummerplaten. In die
winkelstraat is Parfumerie
Vranckx gevestigd die al twee-

maal werd overvallen. Mogelijk
wilden de daders een derde keer
toeslaan. Tegen hoge snelheid
ging het langs de E314 en E40
richting Brussel. In Sterrebeek
verlieten de gangsters de snel-
weg,maaromsingelddoorpolitie
uit verschillende zones, reed de
bestuurder zich klem in een
braakliggend stuk veld. De vier
inzittenden—tweetwintigersen
twee dertigers vanOost-Europe-
se afkomst —werden aangehou-
den. Indewagenwerdenaanwij-
zingengevondendiegelinktwor-
den aan een ramkraak op een
parfumerie inTienen. (SPK)

‘Islam en radicalisme bij
Marokkanen in Brussel’ is
uitgegeven door Van Hale-
wyckenvanafwoensdag te
koopvoor17,50 euro.


