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E ODYSSEE VAN MOHAMED
Mohamed El Bachiri

Loubna, de vrouw van Mohamed El Bachiri, verloor het leven in de metro van
Maalbeek, op weg naar haar werk, bij de tragische aanslagen op 22 maart
2016. De Belgisch-Marokkaanse metrobestuurder uit Molenbeek bleef achter met drie jonge zonen. In december van datzelfde jaar gaf hij een opmerkelijke speech voor TEDxHilversum 1: ‘Un jihad 2 de l’amour’, een ontroerende
maar radicale boodschap van liefde, een uitnodiging tot verzoening tussen
gemeenschappen. Twee weken later herhaalde Mohamed die bevlogen toespraak in De Afspraak op Canvas. Het filmpje werd massaal bekeken en
gedeeld. Dit was het begin van een nieuwe, drastische ontwikkeling in het
leven van El Bachiri. Op basis van deze lezing publiceerde hij in maart 2017
het boekje ‘Een jihad van liefde’, opgetekend en bewerkt door David van
Reybrouck 3. Een bestseller met ruim 100 000 verkochte exemplaren, ook
vertaald in het Frans, Engels en Duits.
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Tijdens het festival van de Gelijkheid in Gent werd hem in december 2017
de Prijs van de Gelijkheid uitgereikt door de vzw Curieus 4, omdat hij kiest
voor dialoog in plaats van confrontatie en voor liefde in plaats van polarisatie. En ook Pax Christi Vlaanderen huldigde hem in die maand als nieuwe
Ambassadeur voor de Vrede om dezelfde reden. Zijn woorden van verzoening klonken in augustus 2018 ook bij de Verenigde Naties in het kader
van de Internationale Herinneringsdag voor Slachtoffers van Terrorisme. Hij
ontving een steunbetuiging van de paus en ontmoette jaarlijks de koning van
Marokko. In november 2019 kreeg hij een Duitse onderscheiding, uitgereikt
door de stad Konstanz 5 aan iemand die de Europese waarden van verbondenheid en tolerantie uitstraalt. Oud-premier en voormalig voorzitter van de
Europese Raad, Herman van Rompuy, die peter is van de prijsuitreiking,
bracht El Bachiri aan: ‘Mohamed weerlegt alle stereotypes over migratie
met zijn woorden en zijn leven. Hij belichaamt waardigheid, tolerantie en
vergevingsgezindheid. Hij is wat wij willen zijn.’ Een week later verscheen
zijn tweede boek, ‘De odyssee van Mohamed’, opnieuw samen met David
van Reybrouck geschreven.
Het boek
De lezers van het succesvolle eerste
boekje vroegen zich af hoe het de
mens Mohamed El Bachiri intussen
was vergaan. En dus verzocht uitgever De Bezige Bij hem om een vervolg, een persoonlijk relaas in een
tweede boek. De Molenbekenaar
was therapeutisch blijven schrijven
voor zichzelf en gaf in de winter van
1

2
3
4

5

2018-2019 twee lange interviews
in Molenbeek en in Anderlecht, die
door Van Reybrouck werden opgetekend. Met dat materiaal gingen ze
in op de vraag om de barre expeditie van Mohamed onder woorden te
brengen. Ayman was negen op de
dag van de aanslagen. Camil zeven.
Shahine was net twee geworden. En
kijk ons nu eens, samen vertrokken
op deze eindeloze odyssee, op zoek

Een evenement waarbij uitdagende en vernieuwende vormen van communicatie worden gepresenteerd en gedeeld met het publiek. Verhalenvertellers die een diepere betekenis willen meegeven.
Niet in de betekenis vanuit een gewelddadig extremistisch perspectief, maar als een jihad van liefde
Cultuurhistoricus, archeoloog en een van de meest veelzijdige auteurs van zijn generatie
Met die prijs bekroont de vzw iemand die zich maatschappelijk inzet voor gelijkheid en verbondenheid.
De Konstanzer Konzilspreis
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naar een land dat rust heet, geleid
door een ster. Loubna. Het verdriet is
voelbaar op deze zwerftocht.
In korte hoofdstukjes van soms maar
een blad of een halve pagina, observeert El Bachiri de maatschappij en
zijn eigen leven, legt hij de vinger op
de wonde van discriminatie en deelt
hij rake klappen uit, kritisch over witte
onverdraagzaamheid maar ook over
islamitische kwezelarij. Anderzijds
probeert hij begrip op te brengen,
de hand te reiken en anderen te inspireren. De boodschap is simpel:
geef blijk van bescheidenheid in je
geloof en zoek de grootsheid in je
menselijkheid. Hij deelt zijn verhaal
op in vier delen waarin hij het heeft
over zijn eenzaamheid en zijn teleurstelling in de Belgische instellingen,
over zijn jeugd in Molenbeek en alle
vernederingen die ermee gepaard
gingen, over zijn geloof en zijn filosofie versus angst en dogmatisme
en ten slotte, als eerbetoon aan zijn
grote liefde Loubna, over de weg die
hij is gegaan.
Geweld en slaappillen
Mijn nachten waren een ramp, ik
werd in tranen wakker. Ik moest
slaappillen slikken. Ik was geen ou6
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der meer, maar een geest. Zijn leven
en dat van zijn getraumatiseerde
kinderen was een puinhoop. Alleen
met zijn verdriet moest hij het zien te
beredderen. Op enkele uitzonderingen na, heeft hij toen niet veel begrip
en empathie ervaren, noch van de
kinderpsychiater, noch van de maatschappelijk werkster, noch van de
schooldirectie. Na het geweld van
de aanslagen kwam het geweld van
de instellingen. De ontkenning van
22 maart 2016 maak ik dagelijks
mee. Mensen volgen hun instructies,
maar zelden hun hart en hun geweten.
‘Van een slachtoffer van de aanslagen werd ik op heel korte tijd een
sociaal geval, en daarna een sociaal
probleem’, vertrouwt hij toe aan Marnix Verplancke in een interview 6 voor
een moderne boekensite. Veel empathie of een voorkeursbehandeling
was niet voor ons weggelegd, waarschijnlijk omdat ik er meer uitzag als
een terrorist dan als een slachtoffer.
Aanvankelijk konden ze om de paar
weken een psycholoog zien, maar
toen dat werd stopgezet, moesten ze
aan de andere kant van Brussel 50
euro per sessie betalen. Ze waren
immers maar indirecte slachtoffers
van de gewelddaden. De hel, dat

26 november 2019, op de website van De leesclub van alles
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zijn inderdaad soms de anderen. Ik
heb me zo alleen en onbegrepen
gevoeld. In mijn eerste boek wilde ik
het daar niet over hebben, toen heb
ik dat allemaal buiten beschouwing
gelaten. Maar nu is het beter om
erover te vertellen. (…) Gelukkig waren er ook echt fantastische mensen,
mensen die me lieten leven toen ik
me dood voelde.
Ontroerend zijn de passages waarin
El Bachiri vertelt over hun ontmoeting met de koning van Marokko. De
kinderen zouden cadeautjes krijgen
en de hyperactieve Camil, mijn zogenaamd onhandelbare zoon, zegt
verlegen aan zijn vader dat hij de
koning een vraag wil stellen: ‘dan wil
ik graag vragen of hij mama terugbrengt.’ Of Shahine, de jongste, die
’s avonds bij zijn vader op schoot
kruipt en wil weten waarom zijn
mama dood is, waarom ze in het paradijs is. Hij laat een ballon los, die
opstijgt naar de hemel. ‘Gaat mama
hem pakken, in het paradijs?’ ‘Ja,
antwoord ik hem, ja …’
De allesoverheersende rouw en de
ontgoocheling zijn de leidraad van
dit eerste deel. Sinds Loubna er niet
meer is, duurt mijn leven werkelijk
een eeuwigheid, maar ik moet het le7

ven om de kinderen te laten geloven
dat het altijd zomer is, ook al is het
koud in mijn hart. De tranen vanbinnen zijn stalagmieten van ijs geworden.
Ze houden niet van ons
Onbegrip en minachting vormen de
pijlers van het tweede deel van dit
boekje. El Bachiri zelf heeft het al zijn
hele leven ervaren. En de lezer kan
zich iets voorstellen bij de pesterijen
op school, de frustratie als je de toegang tot de discotheek wordt geweigerd op basis van je uiterlijk, de al
dan niet uitgesproken racistische controles die jongeren met buitenlandse
roots ook vandaag meemaken. Dat
versterkt het wij-zij-denken. (…) Er is
te vaak nadruk gelegd op mijn identiteiten (Marokkaan, moslim, Maghrebijn, Molenbekenaar), altijd met een
negatieve connotatie. Ik had het gevoel dat ik hier, in het Westen, niet
thuishoorde, dat ik een soort onkruid
was, gewoon omdat ik ‘uit Marokko’
kwam. Terwijl ik in België geboren
ben en Marokko alleen kende van
de vakanties in Oujda 7.
Bovendien is hij ook nog eens Berber
uit het Rifgebergte in het noorden van
het land. Berbers die het in Europa en

Een stad in het noordoosten van Marokko op een vijftiental kilometer van de Algerijnse grens
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in eigen land zwaar te verduren hebben gehad, niet aanvaard en veracht
door de Europeanen, maar evenzeer
door de Marokkanen. Hij noemt zijn
Berberkant zijn kwetsbaarste identiteit. We zijn allemaal met die frustratie opgegroeid en het schrijnende is
dat we nu al bij de derde of vierde
generatie zijn en dat het nog steeds
bestaat. Dat het nog steeds op ons
drukt. Ook zijn huwelijk met Loubna,
afkomstig uit Salé, een stadje in de
buurt van de hoofdstad Rabat, kon
niet op ieders begrip rekenen.

weld. Wat je krijgt is een vloedgolf
van haat.

Sinds de vervloekte dag van 11
september 2001 werd alles op één
hoop gegooid vanwege terroristische
criminelen die in naam van de islam
zeiden te handelen. Vanaf die dag
was het niet meer oké om moslim te
zijn. Niet meer oké om Mohamed te
heten. Niet meer oké om een baard
of een sluier te dragen. En jongeren
zonder job, zonder perspectief, van
wie er heel wat opgroeien in families
die al decennia met sociale ellende
worden geconfronteerd, hebben
niets te verliezen. Op sociale media
wordt hun boosheid gevoed. Online
woekert de woede gewoon verder.
Sommigen gebruiken internet als uitlaatklep, maar de sociale media hebben een enorme impact. Je zet een
community op, je schrijft wat je wilt
en reageert met geweld op het ge-

Zelf komt de auteur te laat op een afspraak met de minister van Justitie na
de aanslagen van maart, omdat hij
er alweer wordt uitgepikt door overijverige politiemensen. Op het ministerie vertelt hij wat hem overkomen
is en minister Geens verontschuldigt
zich. Dat is aardig van hem, maar ik
wil geen excuses van de minister. Ik
wil gewoon correct behandeld worden. Als hij promotie gaat voeren in
Parijs voor Een jihad van liefde overkomt hem hetzelfde. Op het perron
van de Gare du Nord wordt hij als
enige door de Franse veiligheidspolitie gecontroleerd. Ik zei nog bij mezelf: op mijn zevenendertigste doet
zoiets nog steeds pijn, ook al hebben
mijn leven, mijn werk en mijn nieuwsgierigheid me geholpen de wij-zijdiscussie achter me te laten.

Als lezer kan je de pijnlijke ervaringen bijna voelen. El Bachiri geeft de
achterstelling, het gevoelen er niet
bij te horen een gezicht. Met zijn levensechte voorbeelden slaagt hij erin
meer inzicht te geven in de kwetsbare realiteit van veel allochtone jongeren wanneer hun identiteit wordt
aangevochten. Je verdedigt dat wat
aangevallen wordt. Dat is een heel
normale reactie, denk ik.
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Maar voor jongeren die vandaag
alle verdenkingen meteen op hun
bord krijgen, voeden dergelijke behandelwijzen de haat tegen de rest
van de maatschappij. El Bachiri sluit
zijn tweede hoofdstuk af met een
heel simpele boodschap, ondanks
zijn besef dat de situatie erg complex
is en niet in een oogwenk op te lossen: Jonge moslims in Europa willen
ontzettend graag dat er eens wordt
gezegd: ‘Jullie horen hier thuis. We
houden van jullie.’
Scherven van de spiegel
Die titel verwijst naar de schitterende
woorden van Rumi, de 13de –eeuwse
Perzische soefi-mysticus en dichter:
De waarheid is een spiegel die uit
Gods hand is gevallen en gebroken is. Iedereen raapt een scherf op
en zegt dat de hele waarheid zich
daarin bevindt. We hebben allemaal
een stukje van die waarheid, vindt El
Bachiri. Iedereen draagt bij aan de
ander en schoonheid is een doek dat
uit vele kleuren bestaat. We moeten
naar verbinding zoeken. De moslim
die ik ben, verplaatst zich in anderen
– vrienden, collega’s, buren die geen
moslim zijn.
Hij schuwt elke vorm van dogmatisme. In eenvoudige, heldere woorden verduidelijkt hij zijn levensvisie
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die ook al in Een Jihad van liefde
aanwezig was. In je spirituele zoektocht kan de islam beslist een goed
antwoord bieden, maar in de samenleving is het devies: respect, vrijheid,
rechtvaardigheid, recht en plicht. Hij
gruwt van dogmatici die angst aanwenden om de massa in het gareel
te houden, bang om van de lijn af te
wijken. Ik laat die dogma’s, die duistere grot achter me. (…) Je kunt niet
in vrede leven als je met die voortdurende vrees leeft. Maar als je God
als liefde en barmhartigheid ziet, kun
je gelukkig zijn zonder je schuldig
te voelen, zonder bang te zijn voor
straf.
El Bachiri is opgegroeid op een steenworp afstand van het huis van een
van de terroristen van Parijs. Dezelfde gemeente, dezelfde huidskleur,
maar hun kijk op leven en godsdienst
ligt mijlenver uit elkaar. Noch radicalisering noch geweld, wat de auteur
betreft. Ook ik heb verwondingen
opgelopen. Maar ik heb geweigerd
om verblind te raken door woede. Bij
mij waren er altijd mijn nieuwsgierigheid en mijn liefde voor geschiedenis
en filosofie die mijn gedachten voedden.
Hij laat zich door filosofen inspireren,
en hij vernoemt onder meer Socrates,
Protagoras en Epicurus, omdat filo-
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sofie een terugkeer is naar de kernwaarden en naar iets universeels in
elk menselijk wezen. Zijn visie is verfrissend en hij gaat de heikele punten niet uit de weg: homoseksualiteit
binnen de islamitische gemeenschap,
de waardigheid van de vrouw, de
verstandhouding met het joodse volk,
onverdoofd slachten, de zorg om het
klimaat … Opmerkelijk over dit laatste onderwerp is zijn analyse over
de onverschillige houding van jongeren met een migratieachtergrond. Ze
hebben zoveel last van hun binnenklimaat – onbehagen, identiteitsproblemen, sociaal-economische frustratie, onrechtvaardigheidsgevoelens
vanwege discriminatie – dat het buitenklimaat hen volslagen koud laat.
De gemeenschappelijke noemer blijft
respect. Respect voor andere meningen, respect voor andere godsdiensten, respect voor de planeet die we
delen.
De auteur voelt veel genegenheid
voor de christelijke gemeenschap.
Ze hoort bij me. In een kerk voel ik
me even veilig als in een moskee.
(…) We zullen de ander nooit op zijn
juiste waarde kunnen schatten als we
geen blijk geven van empathie, als
8
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we onze gemeenschap niet verlaten
om de ander te ontmoeten.
Hij spreekt met trots over de islam
van Bagdad en Al-Andaluz 8, die
prachtige periode van de tiende tot
de twaalfde eeuw. (…) De perioden
waarin onze beschaving haar absolute hoogtepunt bereikte, deden
zich precies voor toen we tolerant en
ruimdenkend waren! Wat een verschil met de strenge islam die ons in
Brussel werd onderwezen, wat een
verschil met al die in Saoedi-Arabië
opgeleide imams. (…) Ik verlang beslist niet terug naar een heerszuchtige
islam of territoriale grootsheid. Ik heb
het over grootsheid van de geest. Ik
heb het over dat verloren paradijs
waarin verschillende culturen naast
elkaar bestonden en vermengd raakten.
Godsdienst kan voor hem geen ideologie zijn. In de blik van sommige
mensen zie ik een schoonheid, een
goedheid en een goddelijk schijnsel die bij geen enkele religie horen,
maar eigen zijn aan degenen die
liefde uitstralen en oproepen. (…)
Soms ontmoet ik mensen die actief
een godsdienst belijden, maar veel

Hij verwijst naar het islamitische gouden tijdperk van de Abbasiden (circa 750 – 1257), gekenmerkt
door de grote invloed die filosofen en wetenschappers uit de islamitische wereld in deze tijd hadden
op het gebied van kunst, wetenschap, beschaving, geneeskunde en architectuur.

157

De odyssee van Mohamed

minder spiritueel zijn dan niet-gelovigen die aan meditatie doen, hun
gevoel de ruimte geven en naar innerlijke en uiterlijke vrede zoeken om
in harmonie te zijn met het eindeloze
universum. Zeg mij, wie staat er dan
dichter bij God?
Loubna
In de laatste zeven pagina’s keert
hij terug naar zijn geliefde. Als je
eens wist wat een wending mijn leven heeft genomen sinds je er niet
meer bent… Hij vertelt haar hoe zijn
getuigenis mensen heeft geraakt,
hoe hij de stem van vele stemlozen
is geworden, hoe hij sterker en tegelijk kwetsbaarder is geworden.
Hij spreekt zijn ontroering uit over
de brieven en steunbetuigingen die
hij uit heel Europa heeft ontvangen
na de publicatie van Een jihad van
liefde, over de aanmoediging van de
paus en zijn ontmoetingen met Mohammed VI, de koning van Marokko
die hem jaarlijks voor het troonfeest 9
uitnodigt, samen met de kinderen en
de moeder van Loubna.
Hij vertrouwt haar toe welke bekende personen hij al heeft ontmoet: een
rapper, een schrijver, een acteur …;
hoe hij het woord genomen heeft in
9

New York voor de Verenigde Naties
– hij mocht zijn toespraak in het Frans
houden – en hoe hem dat zin gaf om
zijn Engels te verbeteren en een cursus te volgen in Brussel; hoe hij zich
verloren voelt aan de schoolpoort
tussen alleen maar moeders en de
pietluttigheden waar ze over praten.
Maar bovenal is hij fier op hun kinderen. Het doet me goed om te zien
dat het me ondanks alles lukt ze te
laten lachen en spelen. Soms dansen
we zelfs samen. Hoe ze vorderingen
maken, hoe de oudste uitblinkt op de
piano, de kleinste vlot nieuwe contacten legt en vriendjes maakt met
online computerspelletjes en hoe zijn
tegendraadse zoon eindelijk zijn gevoelens laat zien en zich veilig voelt
bij zijn vader, nadat hij in de psychiatrie terechtkwam en niet meer naar
school kon. Arm kind. Ik hoop dat hij
het me ooit zal vergeven dat ik hem
heb overgeleverd aan geniepige
volwassenen die niet in staat waren
hem te begrijpen.
Mohamed bekent dat het verdriet
nog steeds in zijn ogen staat, zelfs op
blije momenten, dat hij zich dikwijls
in de steek gelaten voelt door God,
maar tegelijkertijd is er ook het gevoel dat ik door iets word gedragen.
Dat gevoel (…) te worden geleid, is

Jaarlijkse feestdag die onder deze koning op 30 juli plaatsvindt.
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het geloof. Misschien is het bovenal
dankbaarheid. Wanneer de stroom
van verdriet, wanhoop en woede ons
probeert mee te voeren, is dankbaarheid de enige tak van hoop en troost
waaraan we ons vastgrijpen. Die tak
is er altijd.
Met deze woorden en een kus op
Loubna’s schouder beëindigt El Bachiri zijn indrukwekkende getuigenis
vol wijsheid en liefde, zoals op de

De dagen dat wij hoogtij vierden
en banden hadden aangehaald
tot nauwe ringen,
die dagen blijven in mij zingen.
Maria SESSELLE

achterkant van het boekje te lezen
staat. Zijn taal is eenvoudig, zijn
boodschap is groots. En dat kan je
als lezer alleen maar beamen.
Paula VEESTRAETEN
Mohamed El Bachiri
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