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’Jongerenwerker gemeente radicaliseerde jeugd juist’

Bilal L. bleek wolf in
schaapskleren te zijn

door Jan-Willem Navis

AMSTERDAM • De ge-
meente Amsterdam
heeft herhaaldelijk
waarschuwingen in de
wind geslagen dat Bilal
L. na het uitzitten van
zijn straf helemaal niet
gederadicaliseerd was.
Dat vertellen vier
bronnen uit zijn werk-
omgeving tegen De
Telegraaf. Hun stellin-
gen zijn onderbouwd
met e-mails en rappor-
tages die deze krant
kon inzien.

„Dit is de meest giganti-
sche blunder die de ge-
meente ooit heeft begaan”,
schrijft een ex-collega van
Bilal over diens aanstelling
bij Streetcornerwork. Dat is
de organisatie die in op-
dracht van de gemeente jon-
geren begeleidt die van het
rechte pad zijn afgeraakt.
Bijvoorbeeld wanneer ze in
handen dreigen te vallen
van jihadronselaars.

Rechte pad
Wie anders dan de eerste

in Nederland veroordeelde
jihadronselaar zou hen op
het rechte pad kunnen
brengen, is de gedachte die
bij de directeur van het ge-
meentelijk bureau Radicali-
sering en Polarisatie Saadia
A.-T. heerste. Haar team be-
val Bilal in 2013 warm aan
bij Streetcornerwork. Saa-
dia werd afgelopen juli ge-
schorst, op verdenking van
fraude en belangenver-
strengeling.

Bilal gebruikte zijn erva-
ring lang niet altijd om

mensen te deradicaliseren,
zeggen de bronnen tegen
deze krant, onder wie een
van zijn directe ex-collega’s.
„In plaats daarvan radicali-
seerde hij ze juist en moe-
digde hij hen aan kennis te
vergaren over de jihad.”
Daarbij noemt de bron na-
men van mensen, die ook
andere bronnen kennen als
Syriëgangers.

Ook waarschuwt Bilal een
kennis van hem dat de poli-
tie hem in de gaten houdt,
en hij dus voorzichtig moet

zijn. Het gaat om Omar H.,
die wordt opgepakt als de
politie bij hem thuis mate-
rialen vindt om een bom
mee te maken. Omar zou la-
ter zijn gestorven in Syrië,
in afwachting van zijn hoger
beroep piept hij er tussen-
uit naar het Syrisch-Iraakse
oorlogsgebied.

Marion Huisinga werkte
in stadsdeel Oost samen
met Bilal, ze heeft een bu-
reau dat gespecialiseerd is
in lastige sociale vraagstuk-
ken. Zo komen ze samen

aan tafel in een overleg met
een radicaliserende tiener.
„Toen we het gesprek had-
den, kapte Bilal mij af toen
ik het over IS en Syrië wilde
hebben. Daar wilde hij in
mijn bijzijn niet over spre-
ken. Maar buiten voor de
deur deed hij dat wel, een
uur lang sprak hij met de
jongen. Dat hoort niet zo ge-

niepig, zeker niet met zo’n
verleden.”

De tiener luisterde met
rode oortjes naar Bilal toen
hij vertelde over een reis
waarbij hij hulpgoederen
naar Jordanië bracht, voor
Syrische oorlogsvluchtelin-
gen. Hij deed er ook vrijwil-
ligerswerk, vertelde hij aan
Huisinga.

Jihadstrijder
Streetcornerwork gaf

toestemming voor deze
reis. „Ontzettend onver-
standig, dat is toch de kat op
het spek binden”, zegt een
andere jeugdwerker met
een lange staat van dienst.
Hij vertelt dat Bilal zijn ver-
leden bij ter-
reurorgani-
satie de Hof-
stadgroep
verborgen
hield. „We
schrokken
ons kapot toen we daar ach-
ter kwamen.”

Bovendien bleek dat Bilal
de radicale islam niet echt
had afgezworen. Zo praat
hij in een e-mail het gedrag
goed van Hizb ut-Tahrir
(HuT), een in Duitsland ver-
boden organisatie die pleit
voor de invoering van de
sharia en een islamitische
staat in Europa. Aanhan-
gers van de beweging lopen
rond in Amsterdam-Oost en
spreken jongeren aan op
hun geloof. Huisinga slaat
daarover alarm bij Saadia
A.-T.. Maar Bilal sust: „HuT
roept niet op ten strijde te
trekken in Syrië.”

In 2013 benadert de ge-
meente Huisinga over de
omgeving van Bilal, nadat

zij meldde dat extreem ge-
dachtegoed daar snel ter-
rein wint. Zijn zus trouwt
bijvoorbeeld een jihadstrij-
der, in Syrië.

Ook zijn broertje ver-
trekt, richting Saoedi-Ara-
bië voor een studie islam.
„Hij radicaliseerde snel”,
schetst Huisinga.

Hoe kon Bilal dan toch
jongerenwerker worden?
De signalen over de radica-
lisering worden in de wind
geslagen door de gemeente.
Sterker nog: bij Streetcor-
nerwork wordt hij door
ambtenaren juist aangepre-
zen, vertelt directeur Robin
de Bood van de jeugdwerk-
instelling nu. „Dat gaf, sa-

men met aanbevelingen
over zijn jeugdwerk bij Dy-
namo, waar hij eerder werk-
te, de doorslag om hem aan
te nemen. We hebben van
de gemeente nooit signalen
gehad dat er iets niet in de
haak was. Er was zelfs lof
toen hij een jongen over
wist te halen terug te keren
uit Turkije.”

Bilals broertje en zus zit-
ten volgens bronnen nog
steeds in het Midden-Oos-
ten. Bilal zelf is al sinds 2014
uit beeld. „We hebben geen
idee waar hij is”, aldus De
Bood.

De gemeente Amsterdam
wil niet ingaan op de zaak
rond de omstreden jonge-
renwerker: „Wij gaan nooit
in op individuele gevallen.”

Bilal L. (in blauw trainingsjack)
tijdens zijn werk als jongeren-
werker.

Bilal was lid van
Hofstadgroep

door Eva Gabeler

UTRECHT • Voor de eerste
keer daagt een scholier
het College voor Toetsen
en Examens (CvTE) van-
daag voor de rechter van-
wege fouten in het exa-
men. De 18-jarige vrouw
hoopt zo alsnog haar di-
ploma te krijgen en in
september te kunnen
beginnen met haar studie.

De scholiere, die anoniem
wil blijven, zakte op het nip-
pertje. Voor haar vwo-exa-
men Frans behaalde ze 0,05
punt te weinig. Ze eindigde
daardoor met een vijf te veel
op haar eindlijst, waardoor
ze niet slaagde.

De Bredase was niet de
enige die problemen had
met het examen. Massaal

maakten docenten bezwaar
tegen de vraag, waarna het
CvTE toegaf dat de vraag
fouten bevatte.

Het bestuursorgaan be-

sloot daarom half juni de al-
gemene normering aan te
passen. En dat is waar het
ingewikkeld wordt. Volgens
Advocaat Wilco Brussee

werd zijn cliënt onvoldoen-
de gecompenseerd. ,,De
normering werd versoe-
peld, maar mijn cliënt heeft
daar niet zo van kunnen
meegenieten als andere
leerlingen.”

Hij legt uit dat scholieren
die het verkeerde of geen
antwoord gaven op de vraag
door het CvTE gecompen-
seerd werden met 0.1 punt.
Brussee: ,,Dat cadeautje
heeft mijn cliënt niet gekre-
gen. Zij gaf na correctie het
goede antwoord en zou daar
extra punten voor moeten
krijgen.”

Het kort geding dient van-
middag in Utrecht. Het
CvTE wil niet reageren op
de zaak. De rechter doet uit-
spraak vóór de start van het
nieuwe collegejaar.

Scholier naar rechter om diploma
Net 0,05 punt te weinig voor eindexamen Frans

Het VWO-eindexamen Frans nekte de anonieme scholiere. (Ze staat
niet op deze foto). FOTO MICHEL VAN BERGEN

SILIFKE • Het lichaam
van Joey Hoffmann komt
volgens de Turkse politie
binnenkort naar Neder-
land. Inmiddels is dankzij
dna-testen definitief vast
komen te staan dat het
om de vermiste Haaks-
bergenaar gaat.

„Het rapport van de
dna-testen is maandag
binnengekomen”, vertelt
politiechef Oktay aan De
Telegraaf. Het lichaam
van Joey is dan ook vrij-
gegeven. Het consulaat
in Ankara zorgt ervoor
dat het stoffelijk over-
schot naar Nederland zal
worden gebracht. Dat
kan het ministerie van
Buitenlandse Zaken niet

bevestigen. Tegelijk gaat
het onderzoek in Turkije
verder. Nog altijd staat
niet vast waaraan Hoff-
mann is overleden. „Het
zal nog een paar weken
duren voor de doodsoor-
zaak vast staat”, zegt
Oktay.

LICHAAM JOEY
VRIJGEGEVEN

De identiteitskaart werd bij
Joeys lichaam aangetroffen.


