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Vanavond is de derde aflevering van ‘Molenbeek’ te zien. Het programma van Eric Goens 

vertrekt van het frame als zou de Brusselse gemeente een homogeen Marokkaanse enclave 

zijn, zeggen Thierry Limpens en Hans Vandecandelaere.  

 

‘De eerste afleveringen blijven steken in dreigende grauwe beelden en insinuerende 

stellingen.’ Foto vrt 

Wie? Thierry Limpens is theoloog en doctoraal onderzoeker politieke wetenschappen 

(UGent) en antropologie (KULeuven). Hans Vandecandelaere is historicus en auteur van ‘In 

Molenbeek’ (Epo, 2015). 

Wat? Als je de moeite doet om Molenbeek in beeld te brengen, toon dan ook de nuance. 

Al wie Molenbeek langer dan enkele weken en met een onbevangen blik tracht te 

doorgronden, raakt verder dan het afkooksel van Eric Goens. De VRT-reeks Molenbeek 

schotelt televisiekijkend Vlaanderen een giftige bricolage voor. Naar inhoud en opbouw is het 

vicieuze, sensationele en slecht gedocumenteerde televisie waarin Goens zijn personages 

antwoorden in de mond legt en tegen elkaar uitspeelt. Verzuurde Molenbeekse Oude Belgen 

tegen Marokkanen, politie tegen ‘terroristen die op een zakdoek van elkaar wonen’, 

voormalig burgemeester Philippe Moureaux (PS) die volgens de Vlaamse conciërge van 

RWDM nooit luisterde, maar enkele takes later op het voetpad wel sympathiseert met een 

Marokkaans vriendje dat hem bedankt voor de toewijzing van een appartement. Zelfs de 

bebloede halalkarkassen in de slachthuizen van Anderlecht laat Goens in de montage 

contrasteren met de heerlijke suikertaart van de conciërge. Halalvlees dekt overigens geen 50 



procent van de totale omzet van het slachthuis, wel 11 procent. Sensatie schuilt ook in het 

kleine. 

De grenzen van een zoo 

Aangekondigd als ‘een portret met de echte Molenbekenaars’ blijven de eerste afleveringen 

steken in dreigende grauwe beelden en insinuerende stellingen. Wat niet getoond wordt, zijn 

schooltjes, circus, theater, alcoholcafés, toeristen of nieuwe Vlaamse middenklassers die de 

angstgrens voorbij zijn. Nog erger is dat de reportagemaker de uitspraken van enkelingen 

nadien in Knack, De Standaard of op Canvas verheft tot onderbouwde waarheid. De wijken 

van Laag-Molenbeek zijn voor hem steevast ‘gesloten monoculturele (moslim)enclaves’. 

Over de impact van de nieuwe migraties en de toenemende vermenging geen woord. 

De Marokkanen zelf worden eens te meer herleid tot een monolithisch blok. Geen 

onderscheid tussen hoog- of laaggeschoolden, eerste, tweede en derde generaties, oud- of 

nieuwkomers, en onder die nieuwkomers Marokkanen uit Marokko, Nederland, Italië en 

Spanje. 

De wijk rond het Gemeenteplein heeft iets dorps. Dat is juist. Een zekere sociale warmte is 

daar een voordeel van. Sociale controle die groepsdruk wordt, is een ontegensprekelijk 

nadeel. Maar de mobiliteit van Molenbekenaars beperkt zich niet tot de grenzen van een zoo. 

Het frame van de reeks is dat Molenbeek op ontploffen staat vanwege zijn (moslim)enclave 

en dat niemand, behalve Eric Goens, dit durft te zeggen. ‘Er zijn structurele maatregelen 

nodig om opnieuw tot vermenging te komen’, verklaarde de reportagemaker in het VRT-

journaal. Hij heeft er klaarblijkelijk geen weet van dat het Brussels Gewest al twintig jaar lang 

niets anders doet dan middenklasse importeren, met het risico van stijgende huurprijzen en 

sociale verdringing. Minder ambitieus zijn de structurele overheidsinspanningen voor 

armoede- en werkloosheidsbestrijding, huisvesting- en onderwijskwaliteit. 

Het grootste probleem ligt volgens Goens bij sommige tweedegeneratiemarokkanen die wat 

jihadisme betreft hun greep op de kinderen hebben verloren. Afgelopen weekend nog was er 

in Molenbeek een conferentie met een tweedegeneratievrouw. ‘Waarom mijn zoon in 2013 in 

Syrië overleed?’, herhaalde ze de publieksvraag. ‘Door een complex samengaan van factoren. 

Ronselaars die alles achter je rug regelen. Het zich niet aanvaard voelen. De douane die mijn 

zoon niet tegenhield. Ikzelf, want deed ik wel genoeg? Politie en politici die niet ingingen op 

mijn alarmkreten.’ 

Eerder gedeelde verantwoordelijkheden dus. 

De moskee is een collectief 

Met radicalisering zitten we hoe dan ook in wat het centrale thema van de reeks lijkt: de 

islam. In de eerste aflevering wordt het aangesneden met de vraag waarom moslims geen 

varkensvlees mogen eten en met de bedenking dat de moskee, samen met internet, de plek is 

waar jongeren radicaliseren. Tenminste, volgens het vermoeden van een niet-moslim garagist. 

De manier waarop Eric Goens de Al Khalil-moskee kadert, toont dat hij daar niet veel 

geweest is, of anders met oogkleppen op. 



Drie dingen. Goens vernauwt Al Khalil tot de spijtige Arabische eentaligheid van de 

hoofdimam Mohamed Toujgani en koppelt daar zijn conclusie aan dat de moskee weinig 

banden heeft met de Molenbeekse jongeren. Heeft hij dan niet kunnen zien dat de moskee en 

het bijhorende Islamitisch Centrum elke week duizend meisjes en jongens over de vloer krijgt 

om les of het gebed te volgen? Een moskee is een collectief en kan men niet enkel beoordelen 

op basis van het profiel van één imam. Het bestuur van Al Khalil (dat de imam aanstelt) en de 

meeste medewerkers zijn volledig tweetalig Frans en Arabisch en perfect in staat om jongeren 

theologisch te begeleiden in een van die twee talen. 

Over de financiering van de moskee doet Goens alsof de Grote Moskee van het Jubelpark 

(niet in Molenbeek) en die van Al Khalil onder één hoedje spelen om samen miljoenen op te 

strijken van de Saudische overheid. Zo worden beide moskeeën op eenzelfde lijn verdacht 

gemaakt van islamitisch radicalisme. De reportagemaker had vanuit een open interesse 

evengoed kunnen vragen waarom een aantal grote moskeeën het vertrouwen niet hebben om 

toe te geven dat ze als instelling met internationale uitstraling logischerwijze misschien geld 

aantrekken uit verschillende landen (en niet noodzakelijk of enkel uit Saudi-Arabië). 

En wat de jihad betreft? De laatste jaren trekt Toujgani in zijn, vaak simultaan vertaalde, 

preken zo hevig van leer tegen jihadistische salafisten dat je zou denken dat hij elk moment 

een hartaanval kan krijgen. 

We zijn niet bang van ‘een welgemeende fuck you’ van Eric Goens en we schuwen het niet 

om Molenbeekse uitdagingen aan te kaarten. Maar analyses en beeldvorming moeten correct 

zijn. 

 


