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#Helmond  In het Brabantse 
Helmond willen bewoners een 
knokploeg tegen de terreur van 

Marokkaanse jongeren. 
‘Ik laat me niet wegjagen.’

Helmond

Aanbellen herinnert aan bezoeken in 
Syrië of Birma. De vrouw die opent 
fluistert samenzweerderig: ‘Kom bin-
nen. Anders zien ze dat ik met je 
praat.’ Alleen, dit is Helmond, een 
Brabantse stad ten oosten van Eind-
hoven. Hier loeren geen agenten van 
een meedogenloze geheime dienst. 
De angst begon toen de moeder met 
haar dochter van 10 jaar langs een 
groep van 40 mannen liep. ‘Ze rie-
pen: ‘Meisje, meisje wil je 50 euro 
verdienen? Moet je me even likken.’ 
Toen ze er wat van zei, kwam een jon-
gen voor de ramen staan en liet zijn 
broek zakken. ‘Als je dan de politie 
belt, gaan ze je pesten. Belletje trek-
ken. Tegen je deur aan plassen. Ze 
roepen ‘kankerhoer’ tegen je.’ 
Haar man met een baby op de arm: 

‘Als we iets terugzeggen, hebben wij 
geen respect voor hen.’ 

Seksuele intimidatie
‘Wijk in aanbouw’ meldt een geel 
bord aan de wijkgrens van Binnen-
stad Oost. Langs de Heistraat staat 
een mix van nieuwe huizen en oude 
winkelpanden. Zand op het trottoir 
verraadt recente verbouwingen, dus 
niks geen sloppenbuurt. Toch willen 
bewoners een knokploeg formeren. 
Een 37-jarige man, ‘alsjeblieft geen 
naam’ dreigde ermee in het Eindho-
vens Dagblad. Aanleiding vormde de 
maandenlange seksuele intimidatie 
van zijn dochter van 9 door jongens. 
‘En in mei moest zijn zoontje van 3 in 
de bosjes zijn broek naar beneden 
doen.’ Uit kwaadheid zou hij hebben 
geroepen dat hij de volgende keer 
zijn broer en schoonzus erbij zou ha-
len. ‘Het is wat uit zijn verband ge-
rukt. Maar als het nog een maal ge-
beurt, gebruik ik geweld. Mijn hele 
leven heb ik in de binnenstad ge-
woond en laat met niet wegjagen.’ 

Het idee van een knokploeg 
spreekt bewoners wel aan. Een vader 
van vier kinderen. ‘32 jaar liever geen 
naam’ praat op straat terwijl zijn 
hond, type bijter, rustig aan de lei-
band wacht. 150 tot 200 man kunnen 
zij samenbrengen ‘Daar komen Mo-
lukkers en Antilianen nog bij, want 
die hebben ook een hekel aan die lui.’ 

‘Die lui’ dat zijn Marokkanen tussen 
de 12 en 25 jaar. De kleine jongens 
worden opgejut door hun grotere 
broers. Ze dragen Armani en dure 
sportschoenen maar werken hebben 
ze niet uitgevonden. ‘Die gasten zijn 
zo arrogant. Die slingeren opmerkin-
gen naar je hoofd als ‘kut-Hollander’. 
Bewoners accepteren dat niet langer.’ 

Overlast bestaat al vijf jaar in de 
wijk. Er staat een moskee die veel be-
zoekers trekt en in de Heistraat barst 
het van Turkse en Marokkaanse win-
kels. De laatste maanden is de situatie  
doorgeslagen naar ware terreur. Ou-
deren durven de straat niet meer op, 
ziek van woeste blikken van hang-
jeugd en discriminerende opmerkin-
gen. Een bewoonster heeft dagen 
ondergedoken gezeten. Ze zei er iets 
van toen plantjes kapot werden trok-
ken. Daarop maakte een jongen een 
snijbeweging langs zijn hals. Waarna 
zij een klacht indiende bij de politie. 
Daarop kwamen zijn ouders en  broer 
verhaal halen. Haar buurman: ‘Ze is 
doodsbang, slikt medicijnen en gaat 
achterom haar woning in. Door de 
voordeur durft ze niet meer.’ 

Vuurwerkbom
Bij de bewoonster daartegenover 
werd een paar weken geleden om half 
elf ‘s avonds tegen een voordeur een 
vuurwerkbom geplaatst. Ook zij had 
geklaagd en dit was de represaille. De 

vrouw doet in een korte groene broek 
open. Of ze schrok? ‘Wat wil je als je 
het gevoel hebt dat je halve huis 
wordt opgeblazen.’ Gelukkig is het 
een stevige deur. Verder wil ze geen 
commentaar geven. ‘Ik ben er klaar 
mee.’ Het huis van de buurman 
schuin tegenover staat leeg. Hij is in-
middels verhuisd. ‘In elkaar geslagen 

toen hij ze met een stuk hout wilden 
verjagen,’ zegt een straatgenoot.  

Bij de laatste Tweede Kamerverkie-
zingen werd de nationalistische PVV 
de grootste partij van Helmond met 
23,4 procent. ‘Dat is echt niet voor 
niks,’ hoor ik ettelijke malen. Zeven-
tig procent zou als ze de kans zouden 
krijgen uit de wijk vertrekken, verze-
keren bewoners. Alleen is de waarde 
van de koophuizen de laatste maan-

den door alle berichtgeving met 20- 
tot 30.000 euro gezakt.  

Een vrouw: ‘Het huis is perfect, 
maar we hebben enorme spijt van dat 
we hier zijn komen wonen.’ Een was-
lijst van instanties bemoeit zich in-
middels met Binnenstad Oost. Verga-
dering na vergadering wordt 
uitgeschreven. Maar de ouders van de 
overlastgevers verschijnen nooit. De 
gemeente heeft camera’s opgehan-
gen’ Een lachertje volgens de vrouw 
en man in de woonkamer. De beel-
den worden niet ‘live’ gevolgd en de 
overlastgevers lopen er langs met de 
capuchon over hun hoofd getrokken. 
Een samenscholingsverbod is van 
kracht maar de politie rijdt langs 
groepen soms zo groot als 30 mensen 
en doet niks. ‘De politie is bang. Dat 
vreet aan me,’ zegt de man. 

CulemborgCulemborg
De vrouw: ‘Als er nu nog een keer wat 
ernstigs gebeurt dan kun je iets ver-
wachten als in Culemborg.’ Op 
nieuwsjaarnacht 2010 woedde daar 
een straatoorlog tussen Molukkers en 
Marokkanen. ‘De harde kern van PSV 
wil ook komen helpen. Probleem is: 
Zij gaan daarna weg. Wij wonen hier.’ 

Bij het vertrek kijk ik snel de straat 
in. De kust is veilig. De bewoonster 
zegt dat ik haar naam mag noemen. 
Ik weiger. Ik bescherm mijn bronnen. 
Net als in een echte oorlog.

Achter 
de dijken

Doorgaans riskeert onze oorlogs-
verslaggever Arnold Karskens zijn 
leven in Afghanistan of Libië. Nu 
sturen we hem naar ‘brandhaarden’ 
in eigen land.

Negen aangiften  

Sinds mei zijn er 9 aangiften en 
meldingen binnengekomen uit 
de wijk Binnenstad Oost we-
gens mishandeling, bedreiging, 
belediging,brandstichting, en 
vernieling, meldt de politie.
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