
Mourad Ezzoubaa,  veldwerker 'Tegengas geven, maar dan
wel heel voorzichtig'
 

Mourad Ezzoubaa loopt dagelijks rond
in de Amsterdamse Kolenkitbuurt. 'Ik
ken jongens die zó kwetsbaar zijn dat
ze echt alle kanten op kunnen schieten.
Net jojo's.'
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Opeens waren ze om. Hun
spijkerbroek hadden ze verruild
voor een djellaba. Niet-moslims en
vrouwen gingen ze uit de weg. Op
kin en wangen schemerde een
voorzichtig baardje. Hingen ze
vroeger maar wat rond, pratend
over meisjes, geld en auto's, nu
hadden ze het aldoor over religie.
Op straat waren ze nauwelijks
meer te vinden.

Het klinkt haast stereotiep, maar zo
ging het, zegt Mourad Ezzoubaa
(35). Hij heeft het over de twee
Marokkaanse jongens, zeventien
en achttien jaar oud, die hij vorig
jaar zag radicaliseren. Dat ging van
de ene op de andere dag, zo leek
het.

Ezzoubaa is een van de vier
'veldwerkers' van Street Corner
Work in Amsterdam-West. Zijn
werkterrein: de Robert Scottbuurt
en de Kolenkitbuurt. Vooral die
laatste kampt met het imago een
van de slechtste van Amsterdam te
zijn. Ezzoubaa loopt er dagelijks
rond. Aan hem de taak de eerste
signalen van radicalisering op te
vangen. "Ik let niet alleen op
kleding of gedrag, maar ook op
andere dingen", zegt hij. "Of ouders
nog greep op hen hebben. Hoe hun
vrienden over ze praten."

Dat die twee jongens
radicaliseerden, verbaasde
Ezzoubaa niet. Al langere tijd
oogden ze onzeker. Ze kwamen
niet goed mee, waren
beïnvloedbaar. De snelheid
verontrustte hem wel. Het ging ook
volledig buiten zijn zicht om. Bij
welke moskee of via welke
predikers de jongens hun radicale
ideeën opdeden, Ezzoubaa heeft
geen idee.

Toen hij ze later sprak, vroeg hij er
niet naar. "Dat is zinloos. Als je
echt doorvraagt over het geloof,
krijg je ontwijkende antwoorden. Er
is vaak een groot gebrek aan
kennis over religie, dat is ook een
kenmerk. Ik spreek vooral met ze
over alledaagse dingen. Werk,
school, de thuissituatie. Dáár zitten
die jongens mee, al maskeren ze
het. Ik wil niet weten wie hen
probeert te beïnvloeden, ik wil
weten: hoe kan ik ze weerbaar
maken?"

In de Kolenkitbuurt zijn er zo'n tien
tot twintig van dit soort zeer
kwetsbare jongeren, schat
Ezzoubaa. Een handjevol Turken,
de rest Marokkanen. In de
Scottbuurt gaat het om ongeveer
tien jongeren. Door goed te
luisteren probeert Ezzoubaa hun
vertrouwen te winnen. "Een goed
gesprek helpt echt. Je moet wel
'wisselgeld' hebben, perspectief
kunnen bieden. Maar het
belangrijkste is toch dat luisteren.
Ze willen gehoord worden, als meer
gezien worden dan als louter
lastpakken. Iemand moet ze helpen
te ontdekken waar de grenzen
liggen. Daar hoort het geven van
tegengas bij, ook op het gebied van
religie. Dat moet je wel heel
voorzichtig doen. Ben je te direct,
dan riskeer je dat ze helemaal
verdwijnen."

Het achttiende levensjaar is vaak
een kantelpunt, ziet hij. "Dan begint
het grote leven, opeens zijn er
allerlei verantwoordelijkheden. Die
druk kunnen ze niet aan. Bedenk:
dit zijn niet de hoogvliegers. Er is

vaak sprake van verstandelijke
beperkingen, ze kunnen slecht
omgaan met tegenslagen."

Hij vervolgt: "Meelopers zijn het
meestal. Zelf doen ze misschien
niet eens wat, maar ook zonder
strafblad is het dan moeilijk een
Verklaring Omtrent Gedrag te
krijgen. Er staat toch in je dossier
dat je politiecontacten had. Ze
vinden moeilijk een baan. Je hebt
een smetje. Ik ken jongens die zó
kwetsbaar zijn dat ze echt álle
kanten op kunnen schieten. Net
jojo's. De meesten belanden in de
criminaliteit, dan krijgen ze 'klusjes'
van de zware jongens. Een
enkeling raakt onder invloed van
extremisten. Naar Syrië heb ik
gelukkig nog niemand zien
vertrekken."

Zelf woont Ezzoubaa al tien jaar in
de Kolenkitbuurt. De laatste tijd
verandert er veel, zegt hij, terwijl hij
langs het Ernest Staesplein loopt.
Vrachtwagens rijden af en aan.
Overal gaan na-oorlogse
woonblokken tegen de vlakte,
nieuwe verrijzen. Echt mooi vindt
hij die niet, met hun 'piskleurtje',
maar blij is hij er wel mee. Ze
trekken autochtonen,
tweeverdieners, studenten.
Bewoners hebben minder het
gevoel in een 'getto' te leven.

Daarmee zijn niet opeens alle
problemen de wereld uit, beseft
Ezzoubaa. Wat niet helpt, is dat het
inloopcentrum voor jongeren twee
jaar geleden de deuren sloot. En
dat het aantal jongerenwerkers in
de Scottbuurt en Kolenkitbuurt van
vier is teruggegaan naar één.

Ezzoubaa: "De focus is ook
veranderd. Jongerenwerkers zijn
'ambulant', ze doen voornamelijk
activiteiten met jongeren die gericht
zijn op het bouwen aan hun
toekomst. Jongeren moeten zélf
aan de slag. Dat is goed, maar ik
zie ook nadelen. Ze waren vroeger
veel zichtbaarder, ik kon ze
makkelijker aanschieten in de
inloop. Nu kan ik ze slechter
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bereiken. Vooral de kwetsbaarste
groep valt buiten de boot. Ze
kunnen hun behoeften niet goed
onder woorden brengen, weten
instanties niet te vinden. Ze dreigen
uit het zicht te raken."

Met de oudste van de twee
radicaliserende jongens gaat het
inmidels de goede kant op, zegt
Ezzoubaa. "Meerdere partijen zijn
na mijn melding met hem aan de
slag gegaan. Hij kreeg een
Verklaring Omtrent Gedrag en doet
nu een mbo-opleiding om beveiliger
te worden. Hij zit in de
schuldhulpverlening. Zijn vader
vond hem een nietsnut, nu gaat het
beter thuis."

Het kostte vier maanden om hem
weer op de rails te krijgen, vertelt
Ezzoubaa. "Met religie is hij nog
steeds bezig, maar minder
extreem. Zijn djellaba draagt hij
alleen nog vrijdag tijdens het
gebed."

Dat geldt niet voor de jongste van
de twee. Die blijft een 'zorgenkind'.
Maar: uit beeld is hij niet. "We
hebben hem op een entree-
opleiding van het mbo gekregen.
Vanuit een psychiatrische instelling
krijgt hij nog steeds ambulante
begeleiding. Dus nee, dit is geen
tijdbom."
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