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Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de Directie Analyse en Strategie (DAS) van de 
Nationaal CoOrdinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV). Het bevat een beschrijving van 
wat er naar aanleiding van de actualiteit speelt op 
sociale media en op de diverse voor de NCTV 
relevante websites, weblogs en. webfora. 

De beschrijving is bedoeld als sfeerbeeld van wat 
leeft op het internet en hoeft niet altijd 
representatief te zijn voor de standpunten van 
bepaalde groeperingen. Evidente taalfouten in 
bronteksten worden ongemoeid gelaten waar 
mogelijk. Het wordt afgeraden om zelf de websites 
te bezoeken die geraadpleegd zijn ten behoeve van 
het weekbericht, omdat het IP-adres voor derde 
partijen zichtbaar is en herleidbaar kan zijn tot de 
overheid, 

I. Terrorisme 	 2 

Deels mislukte aanslag Londen 	 2 

II. Extremisme, radicalisering en polarisatie 	3 

De DHKP-C opnieuw in beeld 	 3 

Ook de NVU gaat demonstreren in Enschede 	5 

Het weekbericht dient te worden behandeld als 
vertrouwelijk document. Voor verder gebruik en/of 
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1. Terrorisme 

Deels mislukte aanslag Londen 
In Londen werd op 15 september 2017 een 
terroristische aanslag gepleegd, die maar deels 
succesvol was. In het laatste metrostel van een 
Disctrictline metro richting Westminster, ontplofte 
ter hoogte van metrostation Parsons Green een zelf 
gefabriceerd explosief gedeeltelijk. De ontsteking 
ontbrandde, de hoofdlading van spijkers, 
metaaldeeltjes en een substantie die mogelijk TATP 
is, bleef onaangeroerd. Door de ontbrandingsvlam 
en de daaropvolgende paniek die ontstond toen 
mensen het metrostel probeerden te verlaten, 
vielen er 29 (licht)gewonden. 

Na de aanslag werd al vrij snel een jongen van 18 
jaar aangehouden in Dover. 

, werd opgepakt in Zuidwest- 
Londen. 	zou in verband worden gebracht 
met het Londense adres waar de 18-jarige verbleef 
in een gastgezin. Hij is inmiddels door de Britse 
politie vrijgelaten. Er zijn nog vier andere personen 
aangehouden, waaronder een 17-jarige. 

Uit informatie van de gm 
blijkt dat de 21-jarige 

Zij 
zouden Syrische asielzoekers zijn. 	zou zijn 
familie onlangs nog hebben bezocht om het 
Suikerfeest te vieren. 

Via officiële ISIS-propaganda werd de aanslag 
enkele uren later opgeëist. Tevens werd er in een 
officieel communiqué gesproken over een 
'detachement' van aanslagplegers en werd er 
gedreigd met verdere acties. '...the soldiers of the 
Caliphate were able to plant several explosive 
devices and detonate one of them..' en verderop in 
het bericht: '...and what is coming is more devasting 
and bitter, Allah willing.' 

Kort na de aanslag hebben ISIS-sympathisanten 
felicitaties en aanmoedigingen op Telegram 
geplaatst. Zo werd ook de in 2014 gedane oproep 

'Key facts about the London tube bombing and its 
aftermath', The Guardian, 16 september 2017. 

'Parsons Green bombing: Tom more arrested over Tube 
attack', BBC News, 20 september 2017 en 'Minderjarige 
opgepakt voor metro-aanslag Londen', NOS, 21 september 
2017. 
'Familie van verdachte bomaanslag Parsons Green woont in 

Nederland', Elsevier, 18 september 2017. 

van de inmiddels 
herhaald om sympathisanten 

aan te sporen ook een daad te plegen: 'Strike his 
head with a rock, kilt him with a knife, pass him 
over with the car, throw him from a high place, 
strangle him or poison him'. 

Het nieuws dat de familie van één van de 
verdachten in Nederland woont, gaf aanleiding voor 
geëmotioneerde online reacties - met name uit 
rechts-populistische en extreemrechtse hoek. Zo 
zouden alle asielzoekers gewantrouwd moeten 
worden, aldus een reaguurder: 'Ik vertrouw 
niemand meer die uit die regio komt'. Ook een 
ander was fel: 'Familie van dit stuk stront kreeg dus 
onder valse voorwendsels asiel plus een 
verblijfsvergunning in Nederland. 
Verblijfsvergunning wordt dus binnen 24 u. 
ingetrokken, alle rechten op huisvesting, medische 
zorg, uitkering etc per direct stopgezet en als 
persona non grata het Schengengebied 
uitgesodemieterd? Ja toch? JA TOCH?!?!'. De 
extreemrechtse anti-islamgroep PegidaNL legde een 
verband met hun wens om de grenzen te sluiten: 
'Heerlijk hé die open grenzen. Het zijn 	 
asielzoekers! Het resultaat van de politieke elite'. 

Commentaar monitorspecialist 
Na de aanslag waren de reacties online initieel 
sussend: 'eerst even kijken wat er nou 
daadwerkelijk aan de hand is', 'rustig blijven' en 
'wat een sukkel'. Naarmate er echter meer 
aandacht kwam voor de aanslag, mede door de 
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opeising van ISIS, en voor de klopjacht op de 
dader(s), nam het aantal verontruste reacties 
online ook toe. De verhoging van het Britse 
dreigingsniveau van 'severe' naar 'critical' 
gedurende enkele dagen leek echter weer niet veel 
emotie bij het publiek teweeg te brengen. 

Zoals 1/~Erffak 
betogen in een stuk over de claim na de 

Londense aanslag: een aanslag hoeft maar deels te 
slagen voor terroristen, zolang de reactie erop en 
de communicatie erna in het Westen maar effect 
hebben. In dit geval is ISIS hierin geslaagd: met 
het uitbrengen van de claims — die valse informatie 
over meerdere aanslag plegers en meerdere 
bommen leek te bevatten — werd het 
dreigingsniveau door de Britse regering 
opgeschroefd. De boodschap van ISIS is hiermee 
onderstreept: zij kunnen altijd en overal toeslaan 
en dat terwijl de banden tussen aanslagpleger(s) 
en ISIS nog niet eens duidelijk zijn. 

Nu de strategie van ISIS zal verschuiven van het 
behoud van territorium naar het (mondiale) 
terrorisme, is het extra belangrijk voor de groep 
om angst te kunnen zaaien met hun berichtgeving. 
Dat er in de officiële uitgaven opzettelijk 
desinformatie verspreid werd, geeft aan dat ISIS 
van strategie wisselt. In voorgaande claims werd 
niet zomaar informatie verspreid, zeker niet als de 
aanslagpleger nog leefde en op de vlucht was. Het 
valt dan ook te verwachten dat ISIS in de toekomst 
meer kleine aanslagen zal claimen, en bij 
aanslagen opzettelijke verkeerde berichtgeving zal 
verspreiden. Allemaal, zodat lijkt alsof ISIS vele 
malen sterker en meer aanwezig is dan zij in 
werkelijkheid zijn. Westerse overheden en de 
media moeten zich bewust zijn van deze ISIS-
strategie en op de juiste manier inspelen op het 
effect van de propaganda: kalm blijven en niet aan 
opgeklopte berichtgeving doen. 

Eerste keer was vorige maand, toen Belgische aanslag onder 
een verkeerde naam werd opgeeist. 

Zie ook het artikel van 
hierover: 'Why ISIS is so good at branding its failures as 
successes', The Atiantic, 19 september 2017, 

II. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

De DHKP-C opnieuw in beeld 
De afgelopen periode is de 'DHKP-C' (Devrimci Halk 
Kurtulu Partisi-Cephesi: het 'Revolutionair 
Volksbevrijdingsleger') in Nederland actiever 
geworden. Vooral online is op verschillende sociale 
media platformen een verhoogde activiteit 
waarneembaar (bijvoorbeeld op de 
Facebookpagina's: 'Nieuws van het Front', 'Hollanda 
Halk Capheci' en 'Hollende Dev-Geng', evenals op 
verschillende Twitteraccounts: 'HollandaDevGenc' 
en 'halkinsesityrdy'). Ook offline, namelijk op 
straat, is het waarneembaar. Er wordt 
gedemonstreerd in Rotterdam, Amsterdam en Den 
Haag. De laatste maanden zijn regelmatig 
demonstraties georganiseerd tegenover Turkse 
consulaten in Rotterdam en Amsterdam. Zo werd 
op 27 februari 2017 actie gevoerd voor het Turkse 
consulaat in Rotterdam. Daarbij werd 
gebruikgemaakt van een spandoek met de tekst: 
'Kaybedilen 11 DHKC Gerillasi Nerede?' (Waar zijn 
de lichamen van 11 DHKC-strijders?). 
De demonstraties worden meestal alleen 
bijgewoond door eigen aanhangers. 

Afbeelding 

a 

Daarbij verwijzend naar 11 DHKP-C-leden die in november 
2016 bij een Turkse luchtaanval in Dersim zijn gedood en van 
wie de lichamen tot op heden niet aan de familie zijn 
overgedragen 

3 
*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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De 'DHKP-C' (Devrimci Halk Kurtulu5 Partisi-
Cephesi: het 'Revolutionair Volksbevrijdingsleger') 
is een Turkse terroristische organisatie met een 
marxistisch-leninistische grondslag. De organisatie 
bestaat uit twee delen: de Partij (DHKP) is 
verantwoordelijk voor de politieke activiteiten en 
propaganda. Het Front (DHKC) is verantwoordelijk 
voor de militaire organisatie en gewapende acties. 
De DHKP-C is in 1994 voortgekomen uit de Dev -
Sol (Revolutionair Links). 

• 

Die organisatie was een afsplitsing 
van het 'Turks Revolutionair Volksbevrijdingsleger' 
(THKP-C). THKP-C is afgesplitst van de in 1969 
opgerichte 'Revolutionaire Jeugdfederatie' (Dev 
Geng). 

DHKP-C wordt door Turkije, de EU en de VS gezien 
als terroristische organisatie. De groep wordt 
verantwoordelijk gehouden voor tal van liquidaties. 
Zo zijn buitenlandse diplomaten, Turkse 
zakenlieden en Amerikaanse legerofficieren doelwit 
geweest van de organisatie, en hebben leden 
zelfmoordaanslagen gepleegd. 

Na het 
werd DHKP-C lange tijd dood gewaand. 

Vanaf 2013 werd de organisatie echter weer actief 
met aanslagen en dreigementen. De beweging 
roert zich bijvoorbeeld in de burgeroorlog in Syrië 
waar zij partij heeft gekozen voor president Assad. 
Bovendien beschouwt de beweging legereenheden 
van de NAVO in Turkije als gelegitimeerd doelwit. 

Ook in Nederland wordt de organisatie opnieuw 
actief. De activiteiten van de organisatie trekken de 
aandacht van overheidsinstanties en er zijn 
maatregelen tegen DHKP-C leden in Nederland 
genomen. Volgens de Turkse overheid zouden drie 
door hen gezochte leden van DHKP-C zich in 
Nederland bevinden of hebben bevonden. Eén van 
die drie, 	 is in 2016 in Duisland 
gearresteerd. 

'Ken uw Turks-Koerdische terrorist', The Post Online, 12 
december 2016. 	• 
' https://n1..,vikipedia.orglwikiiRe.volutiona r_Volksbevrijdings 
leger 
"'Nederland met zijn Patriots is hier niet veilig', NRC 
Handelsblad, 5 februari 2013. 

sTwo Marxist women open fire at US consulate in Istanbul', 
The Guardian, 10 augustus 2015. 
'`'Amsterdammer® op nationale terroristenlijst', 
Algemeen Dagblad, 7 augustus 2017. 

Commentaar monitorspecialist 
De meerderheid van de leden van DHKP-C is jonger 
dan 25 jaar oud. De organisatie is wat betreft het 
aantal leden niet zo groot in Nederland. Alleen de 
politieke (DHKP) tak van de organisatie is in 
Nederland zeer actief. Zeer waarschijnlijk heeft de 
militante tak (DHKC) openlijk geen aanslagen in 
Nederland of Europa gepleegd. 

De meeste leden zijn bereid om ver te gaan (denk 
aan geweldsbereidheid). Waarschijnlijk zijn de 
meeste leden van alavitische afkomst. 

Nederland heeft voor deze organisatie altijd een 
bijzondere positie en rol gehad. Veel van de 
bekende leiders 

organisatie hebben de Nederlandse nationaliteit of 
verblijven in Nederland. De Turkse autoriteiten 

4 
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hebben Nederland verzocht een militante 
linkse Turkse activiste uit te leveren aan Turkije 

Het is mogelijk dat het tyagonewmfamme 
islamisering van Turkije en de nieuwe 

politieke situatie (opkomst van AKP) de 
voornaamste redenen waren voor initiële stilte 
rondom DHKP-C na 2008. Tegelijkertijd kunnen de 
verharding in het beleid van de AKP-regering in de 
laatste jaren en de nieuwe politieke situatie in het 
Midden-Oosten (toegenomen instabiliteit) een 
verklaring zijn voor de hernieuwde activiteit van 
DHKP-C. De organisatie is echter nog niet op het 
niveau van de jaren '90, begin 2000. Hoe dan ook 
wordt Europa als een belangrijke inkomstenbron 
van de organisatie gezien. De organisatie zamelt 
geld in via leden en sympathisanten in Europa en, 
volgens meerdere bronnen, via de Turkse 
muziekgroep 'Yurum', die regelmatig concerten 
geeft in Europa, waaronder in Nederland. Het weer 
actiever worden van DHKP-C in Nederland/Europa 
kan extra aanleiding zijn voor confrontaties met 
hun vijanden, zoals de PKK, Turkse nationalisten en 
pro-Erdogan groepen. 

Ook de NVU gaat demonstreren in 
Enschede 
De rechts-extremistische partij de Nederlandse 
Volks-Unie (NVU) heeft via diverse eigen sociale 
mediakanalen (YouTube, Facebook) en via de eigen 
website aangekondigd om op zondag 1 oktober 
2017 een demonstratie bij het centraal station in 
Enschede te houden. De demonstratie en korte 
mars door Enschede zal plaatsvinden onder het 
motto 'Vrijheid van meningsuiting ook voor 
nationalisten!'. Het is een reactie op de 
demonstratie die de extreemrechtse anti-
islamactiegroep 'Pegida Nederland' op 18 juni 2017 
in Enschede wilde houden, maar die niet doorging 
vanwege een verbod door de gemeente. Deze 
Pegida-demo is uiteindelijk afgelopen zondag (17 
september) alsnog doorgegaan; zie hiervoor het 
'Signalement Terrorisme en Radicalisering' van de 
NCTV van deze week en het Weekbericht 
Internetmonitoring 37/2017. 

In de diverse oproepen van de NVU voor de demo 
van 1 oktober komen de volgende oneliners 
geregeld terug: 'Grenzen dicht nu! Voor de 

'Ankara wil dat Nederland Turkse activiste uitlevert', NOS, 
22 maart 2017. 

veiligheid van ons volk!', 'Volk, vaderland, cultuur, 
tradities', 'Voor een Europa der volkeren en 
vaderlanden' en 'Radicale jihadistische islam 
keihard aanpakken voor het te laat is'. In de 
aankondigingen wordt verder gemeld dat er diverse 
buitenlandse sprekers zullen komen. 

AEMSEMEEschrijft deze week 
op Facebook: 211.111~1.~Mg 

1111111111~ .4111~11111111111111~1~ 

Eerder lieg 	al via YouTube 
weten dat hij 'alle medewerking' van de gemeente 
krijgt. De demo zou aanvankelijk op 10 september 
2017 plaatsvinden, maar is op verzoek van de 
gemeente verplaatst omdat er op die datum al 
andere evenementen in Enschede plaatsvonden. 
Vooralsnog is het niet bekend of de gemeente 
Enschede al groen licht heeft gegeven voor de 
demo en de mars. 

Vanuit andere extreemrechtse groepen is niet of 
nauwelijks gereageerd op de oproep van de NVU. 
Wel hebben enkele Vlaamse nationalisten via 
sociale media laten weten aanwezig te zullen zijn in 
Enschede. Voorts heeft de campagne tegen rechts-
extremisten 'Laat Ze Niet Lopen' van de 
extreemlinkse actiegroep de Anti-Fascistische Actie 
(AFA) deze week via Indymedia laten weten dat ze 
zich blijven verzetten tegen neo-nazi's en racisten. 
`Geef ze geen millimeter. Enschede is nog niet af 
van neo-nazi demonstraties. De NVU heeft 
aangekondigd om 1 oktober te willen gaan 
demonstreren in Enschede. Ook voor hun geld [sic], 
Laat Ze Niet Lopen!', zo staat er in een oproep. 

5 
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Commentaar monitorspecialist 
Het is de tweede keer in zeer korte tijd, na de 
Pegida-demo van afgelopen zondag, dat 
extreemrechtse en rechts-extremistische 
actievoerders worden opgeroepen om te gaan 
demonstreren in Enschede tegen onder andere de 
radicale islam. Het animo bij andere 
extreemrechtse actiegroepen lijkt erg klein te zijn 
om deel te nemen aan de demo en mars van de 
NVU. Dat sluit niet uit dat enkelingen van deze 
actiegroepen toch zullen meedoen. Uit de 
ervaringen van NVU-demo's van de laatste jaren 
kan worden geconcludeerd dat de demonstraties en 
marsen meestal volgens de regels en zonder 
grootschalige gewelddadige confrontaties verlopen. 
De opkomst bij de NVU-demo's is de laatste jaren 
nooit meer dan enkele tientallen deelnemers 
geweest. Vaak vindt er veel nationalistisch 
vlagvertoon plaats en nemen geregeld enkele neo-
nazistische nationalisten uit Vlaanderen deel aan 
NVU-demonstraties. Het is zeer voorstelbaar dat dit 
deze keer ook het geval zal zijn. 

Vanuit extreemlinkse hoek worden demonstraties 
van de NVU de laatste jaren meestal genegeerd 
omdat ze deze te onbeduidend vinden en ze niet 
groter willen maken dan ze eigenlijk zijn. Toch is er 
deze week een oproep verschenen om de 
demonstratie en mars van de NVU niet zomaar te 
laten passeren. Het is echter de vraag hoe groot 
het animo hiervoor onder extreemlinkse 
actievoerders zal zijn, zo vlak na de Pegida-demo. 
Desondanks moet ook op 1 oktober in Enschede 
rekening worden gehouden met mogelijke 
gewelddadige confrontaties en uitlokking tot 
geweld op relatief kleinschalig niveau. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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I. Terrorisme 

Onrecht jegens moslims nog altijd 
belangrijk narratief jihadisten 
Op de salafi-jihadistische pagina 'De Eenheid 
Dawah' is een post geplaatst van een in Syrië 
overleden baby met bebloed gezicht, om een punt 
te maken over de dubbele maat die 'het Westen' 
zou hanteren. De foto die gebruikt wordt bij het 
bericht is afkomstig uit een ISIS-propagandavideo. 
Onder de kop 'Westers Terrorisme' wordt een tirade 
afgestoken over het feit dat de dood van een kind 
van moslimouders minder aandacht zou krijgen dan 
als het een niet-moslim zou betreffen. Er is ook 
kritiek op de bredere moslimsgemeenschap: zo 
zouden zij onvoldoende op de hoogte zijn van 
westerse misstanden in Syrië en Irak. De 
beheerders van 'De Eenheid Dawah' schrijven: 

`Als dit kind op èèn of andere manier gedood zou 
zijn door "Terroristen" dan had iedereen deze baby 
gekend en werden haar ouders opgezocht om 
interviews te geven en werd dit wereld nieuws! 
Maar nee dit is een Moslim baby uit Irak die gedood 
is door het Westen en hun coalitie bommen dus 
niemand heeft het er over en niemand weet haar 
naam. Waarom is het altijd dat de Moslims 
"terroristen" zijn omdat er onschuldigen zijn 
gevallen, weten jullie niet dat het westen miljoenen 
onschuldigen hebben gedood met hun bommen die 
ze overal op gooien, dit laten ze alleen niet zien in 
het nieuws. En op deze manier misleiden ze jou! 
Meeste van jullie weten niet eens dat dit dagelijks 
gebeurd in Irak en Syrië. Meeste van jullie gaan pas 
janken wanneer er iets gebeurd in het westen. 
Vergeet onze broeders en zusters niet in jullie 
Dua!'. 

een radicale salafist die aanschuurt 
tegen het jihadisme, deelde begin september 2017 
een aantal foto's van overleden Rohingyakinderen, 
om een punt te maken over de reden waarom 
sommige uitreizigers zouden zijn vertrokkken naar 
Syrië en Irak. Ook hierbij speelt (gepercipieerd) 
onrecht een rol:  

Enkele dagen daarna retweette hij iets over de 
vermeende schuld van de Amerikanen, door te 
stellen dat die wel de kans hadden te vluchten voor 
een orkaan, maar mensen in Syrië en Irak dat niet 
kunnen: 

Commentaar monitorspecialist 
Het doden van onschuldige burgers door het 
Westen is een constant terugkerend thema onder 
jihadisten en radicale salafisten. Jihadisten vinden 
hierin hun legitimatie voor het plegen van 
aanslagen in het Westen. Sinds de anti-ISIS 
coalitie in 2014 is begonnen met het bombarderen 
van ISIS in Irak en later ook Syrië is de anti-
westerse propaganda toegenomen. Elke aanslag 
van ISIS(sympathisanten) wordt door strijders en 
sympathisanten gelegitimeerd met het mantra dat 
het Westen verantwoordelijk is voor het doden van 
onschuldigen in Syrië en Irak. 

De berichten geplaatst door Nederlandse radicale 
salafisten en jihadisten zijn typerend voor dit 
narratief. Er worden uit diverse conflicten — Syrië 
en Irak, maar sinds kort ook spanningen in Birma — 
voorbeelden aangedragen die het eigen narratief 
bevestigen: dat moslims aldaar onrecht wordt 
aangedaan, en dat het Westen hier veelal 
onverschillig tegenover zou staan. Hafs gaat nog 
een stap verder, door impliciet aan te geven dat er 
enkelen zijn geweest die dit onrecht niet meer aan 
konden zien, en dus zijn uitgereisd- hiermee 
aangevend dat het niet zo slecht is, omdat deze 
personen de enigen zijn die in actie komen. Hafs sr z  vergoeilijkt met deze commentaren het feit dat 
mensen zijn uitgereisd om zich aan te sluiten bij 

Zie ook bijvoorbeeld reacties na 	bardement van de anti- 
ISIS-coalitie op Manbij, waarbij btii- erslachtoffers vielen: 
Weekbericht Internetmonitoring 30/2016. 
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een terroristische organisatie in het gebied Syrië / 
Irak. Hij portretteert ze in feite als weldoeners - de 
enigen die niet stil konden blijven zitten om toe te 
kijken hoe andere moslims onrecht werd 
aangedaan. In het uiterste geval zouden personen 
zich door dergelijke berichten op sociale media 
aangemoedigd/aangespoord of gerechtvaardigd 
kunnen voelen ook in actie te komen. 

II. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Turkse actiefilm zorgt voor onrust 
onder Giálenisten in Nederland 
Een Turkse actiefilm over de verijdelde coup van 
vorig jaar, zorgt voor onrust onder Glenisten in 
Nederland. De film, 'Kurtlar Vadisi - Vatan' 
genaamd, is donderdag 28 september 2017 in 
Nederland in première gegaan. De eerste vertoning 
van de film bij Pathé De Kuip in Rotterdam is rustig 
verlopen en trok vrij weinig bezoekers. Op vrijdag 
29 september is er in Pathé Arena in Amsterdam 
een speciale publiekspremière. De schurk in de 
film, die een landverrader is, lijkt heel veel op de 
geestelijk leider van de hizmetbeweging Fethullah 
G0len. Het regime van Erdogan beschouwt G0len 
als het brein achter de staatsgreep van 15 juli 
2016. Ook sommige Koerdische organisaties komen 
als landverraders in de film voor. 

De film heeft verschillende reacties, ook online, 
teweeggebracht. 'Het zijn hele nationalistische films 
die we al lang niet meer serieus nemen', aldus een 
woordvoerder van DemNed, een organisatie die 
gezien wordt als gelieerd aan de Koerdische 
organisatie PKK. Een sympathisant van de 

Parool.nl, 'Onrust over Turkse 'propagandafilm' in 
bioscopen', 27 september 2017, 

Nederlandse Glenbeweging vindt de film griezelig: 
'De boodschap in de film is dat iedereen een strijder 
voor het vaderland moet zijn. Militaire knokploegen 
van burgers opereren buiten politie en regering om. 
Erdogan heeft al vaker gezegd dat het volk 
eigenhandig zal afrekenen met verraders.' Niet 
alleen de Gillenisten en Koerden hebben 
gereageerd, de film was ook onderwerp van politiek 
debat in de gemeente Rotterdam. Op sociale media 
wordt verder fel gediscussieerd over de vraag of de 
film getoond mag worden of niet. 

Enkele voorbeelden van reacties op Facebook. 

Commentaar monitorspecialist 
Met deze film wordt opnieuw een poging gedaan 
om het beleid van Erdogan over te brengen naar de 
Turkse diaspora. Door geweld te koppelen aan 
eergevoel en nationalisme, kan de film een negatief 
effect hebben op Turkse jongeren in Nederland. 
Het toch al sterke Turkse nationalisme kan door dit 
soort films sterker worden. De film poogt ook de 
loyaliteit van Turkse jongeren aan Turkije te 
versterken, wat belemmerend kan werken voor de 
integratie. Incidenteel zou de film, door het 
propageren van eigenrichting, de geweldsdrempel 
van kwetsbare individuen kunnen verlagen. 
Tegelijkertijd is de film ook niet uniek. Het maken 
van een film als propaganda wordt vaker gedaan in 
Turkije, niet alleen door de AKP van Erdogan. 

De film die nu in première is gegaan, komt voort 
uit een televisieserie die al•15 jaar in Turkije draait. 
Het is ook niet de eerste keer dat een film van deze 
serie wordt gemaakt. Waarschijnlijk neemt niet 
iedereen in Turkije de inhoud en de boodschap 
serieus. En ook niet iedereen die de komende 
dagen naar de film gaat kijken in Nederland, is pro 
Erdogan. Er zijn op dit moment gaan aanwijzingen 

De Telegraaf, "Enge' pro-Erdoganfilm', 28 september 2017. 
DutchTurks.nl, 'NIDA leert CDA lesje democratie in 

Rotterdamse gemeenteraad over vertoning film Kurtiar Vadisi 
Vatan', 28 september 2017; AD/RD, 'Korte, maar heftige 
discussie over film', 29 september 2017. 
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voor grote openbare onrustverstoringen in 
Nederland bij de vertoning van de film. Het is wel 
voorstelbaar dat de film tot gevoelens van 
ongerustheid leidt bij personen die gelieerd 
worden/zijn aan de Glenisten. De boodschap van 
de film komt overeen met de voortdurende stroom 
van beschuldigingen die aan het adres van de 
G1enisten en Koerden worden gedaan door de 
Turkse regering. 

Undercover bij de alt-right 
beweging in het VK en de VS 
The New York Times heeft op 20 september 2017 
een artikel gepubliceerd over 

Hij deed dat op verzoek van de Britse activistische 
anti-racismegroep 'Hope not hate'. Het idee achter 
het infiltreren van de alt-right beweging door 
iemand met een alias was om te zien wat er achter 
de schermen gebeurt en welke uitspraken bepaalde 
hoofdpersonen van de alt-right beweging doen in 
een meer persoonlijke setting. 

De bevindingen zijn verschenen in een rapport op 
de website van Hope not hate en in een nog uit te 
brengen film: 'My year in Kekistan. Het resultaat is 
een uitgebreide uiteenzetting, variërend van een 
uitleg van het proces achter de infiltratie, tot een 
tijdlijn van de ontstaansgeschiedenis van de alt-
right beweging. Verder komen een gedetailleerde 
beschrijving van de beweging, de activiteiten die de 

`Undercover with the alt-right', The New York Times, 20 
september 2017. 

Zie voor het online rapport: 
https://alternativeright.hopenothate.com/ 
'Kekistan is een fictief land dat is bedacht door de online 
'shitposters' van de alt-right beweging. 

beweging online ontplooit en een overzicht van de 
belangrijkste personen en groepen die aan de alt-
right beweging zijn gelieerd aan bod. 

Hoewel wordt erkend dat het niet zo zwart-wit is als 
het op het eerste gezicht lijkt, wordt in het rapport 
onderscheid gemaakt tussen groepen en individuen 
behorende tot 'alt-light' en die behorende tot 'alt-
right'. Het zijn weliswaar dezelfde thema's die een 
rol spelen bij beide stromingen (zoals het zich 
afzetten tegen alles wat als 'links' gezien wordt, 
tegen de toenemende globalisering, tegen het 
gelijkheidsideaal, tegen de 'elite'), toch verschillen 
de twee over de vraag of ras of cultuur uiteindelijk 
bepalen hoe een ideale samenleving wordt 
gevormd. Alt-right is van mening dat ras daarin 
leidend moet zijn. Alt-light vindt juist dat niet 
iemands afkomst, maar een homogene cultuur 
bepalend moet zijn. 

Eén van de groepen die in het onlinerapport 
gecategoriseerd is als 'alt-right' (en dus niet 'alt-
light'), is de Nederlandse extreemrechtse 
groepering 'Studiegenootschap Erkenbrand'. 
Kernpunten van de alt-right beweging zijn terug te 
zien in posts van 'Erkenbrand'. In artikelen als 
'Pathologisch altruïsme, de psychologie achter de 
omvolking', 'Negers tegen de westerse beschaving', 
'Hoe vernietigt men een land' en 'Zwakke blanke 
mannen', komen thema's als de superioriteit van 
het blanke ras, doorgeslagen feminisme, de lakse 
houding van de eigen overheid en de bedreiging 
van immigratie uit islamitische landen voor het 
voortbestaan van de westerse cultuur aan bod. 
Op 14 oktober 2017 zal Erkenbrand haar tweede 
jaarlijkse conferentie organiseren op een locatie 
ergens in Midden-Nederland. Het thema voor dit 
jaar is 'Naar een nieuwe Gouden Eeuw'. Op het 
programma staan bekende internationale sprekers 
uit de alt-right beweging, s1-7.• 

Net als vorig jaar wordt de conferentie 
live gestreamd door het alt-right media-platform 
'Red Ice Creations'. 

Commentaar monitorspecialist 
Het onlinerapport van 'Hope not hate' biedt een 
zeer uitgebreid en gedetailleerd overzicht van de 
alt-right beweging. De alt-right beweging, die 

Zie ook NCTV Weekbericht Internetrnonitoring 48/2016 en 
Signalement Terrorisme en Radicalisering 3/2017. 
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vooral online actief is, is geen homogene beweging 
en kent dan ook meerdere stromingen waarbij de 
ene stroming er extremere opvattingen op nahoudt 
dan de andere. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in 
het narratief van de twee hoofdstromingen. De 
extremere alt-right stroming bouwt hun verhaal 
rondom hun ideaalbeeld van een dominante blanke 
etnostaat. De alt-light stroming spreekt juist in 
termen van de westerse cultuur die van meerdere 
kanten wordt bedreigd. Terwijl de eerste stroming 
uitgesproken racistisch is, omvat het narratief van 
de tweede stroming evenzeer een polariserende en 
in potentie ondermijnende boodschap. Zo wordt 
veelal een intern vijandbeeld geschetst van de 
linkse 'cleugmens' en een wegkijkende politieke 
elite die de gevaren van immigratie niet willen of 
kunnen zien. Op die manier draagt zij bij aan de 
vermeende vernietiging van het Westen door een 
externe vijand (de immigranten). 

Het beeld van een interne en externe vijand wordt 
ook op een andere manier benadrukt door 
aanhangers van de alt-right beweging. Dit heeft 
zijn wortels in de anti-feministische standpunten 
van die aanhangers. Het idee daarachter is dat 
feminisme zodanig is doorgedrongen tot de 
westerse samenleving, dat westerse mannen 
ernstig verzwakt zijn geraakt. Bovendien is er 
volgens de beweging sprake van immigratiegolf 
van mannen uit voornamelijk islamitische landen 
die nog uit een masculiene samenleving komen. 
Vanwege het doorgeschoten feminisme is de 
westerse man dus te zwak geworden om tegen die 
masculiene islamitische immigranten weerstand te 
bieden, en daarom loopt de westerse man en de 
westerse samenleving gevaar. De zwakke, liberale 
overheid en elite zijn bovendien niet capabel 
(bewust of onbewust) om dit te stoppen. 

Het toepassen van dit discours kan leiden tot 
ondermijning van het vertrouwen in de politiek en 
de overheid, en tot een toenemende angst voor en 
afkeer van met name islamitische immigranten. 
Daar komt nog bij dat aanhangers van de alt-right 
beweging bekendstaan om het gebruik van humor 
en memes om hun doorgaans vrij extreme 
opvattingen toegankelijker te maken en van een 
sarcastische ondertoon te voorzien. Hiermee kan 
een breder publiek bereikt worden en deelgenoot 
worden van wat in feite een extreemrechts discours 

Zie Signalement Terrorisme en Radicalisering 3/2017i 

Anarchistische anti-repressie 
manifestatie in Amsterdam 
Extreemlinkse anarchistische actievoerders hebben 
op de websites Indymedia.nl, Globalinfo.nl en 
Freepeike.noblogs.org  opgeroepen tot een 'anti-
repressie manifestatie' op zaterdag 30 september 
2017 bij 'de Dokwerker' in Amsterdam. De oproep 
op Indymedia is geplaatst onder de naam '(A)CAB', 
een afkorting die staat voor 'All Cops Are Bastards'. 
Tijdens de manifestatie willen de actievoerders 
solidariteit tonen met en de vrijlating eisen van alle 
arrestanten die nog vastzitten na de hevige rellen 
tijdens de G20-top begin juli in Hamburg. 
KtWWMfz-M,CP. -gMfffli»it'C"~Sf?,-T"f4%' 

'Een andere 
gearresteerde Nederlandse man zit in Duitsland nog 
gevangen in afwachting van zijn proces. 

Afbeelding 

In de online-oproepen worden de Duitse staat en 
politie beschuldigd van repressie: 'De Duitse staat 
probeert nu enkele individuen te criminaliseren'. En 

De Dokwerker is een beeld en monument op het Jonas 
Daniël Meijerplein in Amsterdam ter nagedachtenis aan de 
Februaristaking van 1941. 
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tevens: 'Vanaf dag één zijn de acties tegen de G20- 
top met harde hand onderdrukt. Door het 
politiegeweld en de escalatietechnieken zijn 
honderden mensen gewond geraakt en opgepakt. 
Ruim dertig internationale arrestanten zitten nog 
vast in Duitse gevangenissen in afwachting van hun 
proces. Idealen en ideeën worden door de 
rechtsstaat de mond gesnoerd. Elk tegengeluid 
wordt de kop ingedrukt, en dat is iets wat wij niet 
accepteren.' De oproep wordt besloten met: 'Tegen 
de repressie! Vrijheid voor alle arrestanten!' 

Commentaar monitorspecialist 
Onder anarchisten en andere extreemlinkse 
actievoerders bestaat sinds de G20-rellen in 
Hamburg veel woede en onbegrip over het 
optreden van de Duitse politie. De Duitse staat 
wordt door hen verantwoordelijk gehouden voor 
het uit de hand lopen van de demonstraties in 
Hamburg en voor de 'repressie' tegen het G20-
protest. Bovendien is grote woede onder de 
Nederlandse anarchisten vanwege de in hun ogen 
'absurd hoge straf' voor 	Overigens is de 
haat jegens de politie, los van de recente 
gebeurtenissen, een vast gegeven onder 
anarchisten. De klassiek veel gebruikte uitspraak 
'ACAB' 	Cops Are Bastards') getuigt daar van. 

Het is niet duidelijk hoeveel mensen op de 
manifestatie van komende zaterdag af zullen 
komen. Op een eerdere demonstratie onder de 
naam 'Fight Repression' van extreemlinkse anti-
fascisten en anarchisten op 19 november 2016 in 
Den Haag, kwamen ongeveer 200 personen af. 
Daarbij werden 166 arrestaties verricht. Er werden 
ook illegaal vuurwerk, verfbommen stokken en een 
klauwhamer in beslag genomen. Hoewel er voor 
komende zaterdag niet expliciet wordt opgeroepen 
tot geweld, valt niet uit te sluiten dat enkele 
anarchisten geweld zullen gebruiken tegen 
politieagenten of Duitse symbolen of instanties, 
zoals het Duitse consulaat in Amsterdam. Ook 
Duitse banken of multinationals zouden het doelwit 
van gewelddadige acties, zoals bekladdingen of 
vernielingen, kunnen worden. 

• ,2 de We 

	

	 :letmonitoring 41 en 46/2016. 
Gemonsi.[,“1,:en opgepakt in Den Haag', 19 

november 2016. 
11' Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 35/2017. 
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Afbeelding 

1. Terrorisme 

Vrouwelijke ISIS-leden moeten 
'verplicht' deelnemen aan strijd 
In een officiële propagandauitgave van ISIS, de 
wekelijkse krant al-Naba, heeft de terroristische 
groepering voor het eerst een directe oproep 
gedaan aan vrouwelijke aanhangers om deel te 
nemen aan de gewapende strijd. In het bericht van 
5 oktober 2017, getiteld 'The Duty of Women in 
Waging Jihad Against the Enemy, wordt gesteld dat 
het 'nodig' is dat vrouwen zij aan zij gaan vechten 
met mannen; zelfs een 'verplichting'. Zo staat er in 
het stuk: 

'Today, in the context of this war against the 
Islamic State, and with all that is experienced of 
hardship and pain, it is mandatory for the Muslim 
women to fulfill their duty from all aspects in 
supporting the mjahideen in this battle, by 
preparing themselves as mujahidat in the cause of 
Allah, and readying to sacrifice themselves to 
defend the religion of Allah the Most High and 
Mighty, and also by inciting their husbands and 
their sons to battle, thus simulating the mujahid 
women of the first generation'. 

In het artikel wordt verwezen naar vrouwen die ten 
tijde van de profeet Mohammed meevochten, zoals 
Nusaybah bint Ka'ab, om huidige deelname van 
vrouwen aan de strijd te legitimeren. In een artikel 

"The Duty-of 4Voint in V.ilaging Jihad Against the Enemy' 
al-Naba, SITE Intelligence Group, 5 oktober 2017. 

in Rumiyah 11 in juli 2017 kwam reeds de 
deelname van vrouwen aan de strijd aan bod, zij 
het indirect. Vrouwen zouden een voorbeeld moeten 
nemen aan de dapperheid en oppering van 
historische vrouwfiguren als Nusaybah: 'So let us 
reflect on our status, my sisters, in comparison to 
these righteous women'. Zij zou haar hand zijn 
kwijtgeraakt in de slag bij Uhud, een grote veldslag 
die nabij Medina tussen moslims en Mekkanen zou 
hebben plaatsgevonden in 625. 

Commentaar monitorspecialist 
Onder eerdere regelgeving van ISIS was het 
vrouwen vanuit defensief oogpunt al toegestaan de 
wapens op te pakken. De oproep in al-Naba kan 
gezien worden als een verbreding van deze 
regelgeving; door een tekort aan mannelijke 
krachten en met de druk op het grondgebied van 
het 'kalifaat' is het noodzakelijk dat nu ook 
vrouwen worden ingezet. In het verleden hebben 
verschillende islamitische terroristische organisaties 
vrouwen gebruikt om aanslagen te plegen: zoals de 
zwarte weduwen in Tsjetsjenië, vrouwelijke 
aanslagplegers in Libanon in de jaren tachtig en 
negentig of Boko Haram die jonge meisjes inzet 
voor zelfmoordaanslagen. Dit gebeurde ook onder 
leiding van Abu Mohammed al-Zarqawi, ten tijde 
van de voorloper van ISIS - AQI. 

De aankondiging komt daarom niet geheel als 
verrassing, maar heeft een geleidelijke opbouw 
gekend. Vrouwen bij ISIS vervulden, naast het 
opvoeden van kinderen en bijstaan van hun man, 
reeds ondersteunende taken in het 'kalifaat', 
bijvoorbeeld op het gebied van rekrutering en 
facilitering. Vaak hebben zij al een wapentraining 
gehad, hoewel ze tot op heden deze nog niet 
officieel mochten inzetten. 

In september 2016 al poogden enkele vrouwelijke 
ISIS-aanhangers in Europa zelfstandig over te gaan 
tot het plegen van een aanslag met gasflessen bij 
de Notre Dame in Parijs. Opvallend was dat deze 
aanslag niet werd afgekeurd vanuit ISIS, hoewel er 
nog geen officiële toestemming voor was. 
In het verleden riepen ook Nederlandse vrouwen 
vanuit Syrië hun 'zusters' via sociale media op om 

`Sisters: Our Journey to Allah', Rumiyah 11, SITE 
intelligence Group, juli 2017. 

Terugkeerders in beeld, AIVD, februari 2017. 
Signalement Terrorisme en Radicalisering nr 16, 16 

september 2016. 
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in actie te komen, omdat zij zich ergerden aan het 
feit dat Nederlandse mannen niks uitvoerden. 
Vooralsnog heeft er echter geen enkele 'zuster' 
gehoor gegeven aan dergelijke oproepen. 

Het feit echter dat ISIS nu een officiële oproep 
heeft geplaatst, kan er mogelijk wel voor zorgen 
dat vrouwen over de geweldsdrempel heen worden 
geholpen, omdat ze zich nu gelegitimeerd voelen 
om eventuele acties uit te voeren — ook in het 
Westen. Of de oproep direct effect heeft, en op 
welke schaal, zal zich op termijn moeten uitwijzen. 

II. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Hizb ut-Tahrir vraagt aandacht 
voor leed van moslims in Idlib 
In de Syrische provincie Idlib is de militaire 
activiteit sinds begin deze maand toegenomen. De 
militaire activiteiten zijn waarschijnlijk gericht tegen 
aldaar aanwezige jihadistische rebellenfacties. 
Aangenomen wordt dat deze jihadistische rebellen 
banden onderhouden met al-Qa'ida. Er vinden 
bombardementen plaats die waarschijnlijk worden 
uitgevoerd door Russische of Syrische 
gevechtsvliegtuigen. Als gevolg van deze 
bombardementen zijn zeer waarschijnlijk 
burgerslachtoffers gevallen. 

De radicaal islamistische organisatie Hizb ut-Tahrir 
Nederland grijpt deze recente ontwikkelingen in 
Idlib aan om aanstaande zaterdag 14 oktober een 
bijeenkomst te organiseren over de ontwikkelingen 
in die regio. Het doel van de bijeenkomst is om de 
problematiek in de regio Idlib vanuit 'een islamitisch 
[HuT] perspectief' te beschouwen. 
In de aankondiging wordt onder meer gesteld dat 
de militaire acties onderdeel zijn van een complot 
van 'verschillende landen om voorgoed een einde 
aan de revolutie te maken en de tiran van 
Damascus te laten zegevieren'. Hizb ut-Tahrir zegt 
tijdens de bijeenkomst rechtstreeks contact te 
zullen maken met 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 26/2017, 
httos://ww,.v.reuters.comlarticle/us -mideast-crisis-syria-

idlib/air-strikes-in-syrias-rebel-held-idlib-kill-28-observatory-
idUSKCN1C5065 

elLtr-147"-r' 

RtM7  	Deze activist verspreidt zijn 
berichten vooral via sociale media zoals Twitter. 

Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
Hizb ut-Tahrir (HuT) is een radicaal islamistische 
beweging die zich manifesteert als politieke partij. 
HuT organiseert met enige regelmaat conferenties, 
demonstraties en zogenaamde 
`huiskamerbijeenkomsten' in Nederland. Tijdens 
dergelijke bijeenkomsten worden de ideologische 
en sociopolitieke standpunten van HuT verkondigd. 

HuT is een betrekkelijk kleine islamistische 
beweging maar heeft zich de afgelopen jaren 
geprofessionaliseerd. Mede doordat activisten die 
het gedachtegoed van de beweging uitdragen 
beschikken over effectieve communicatiekanalen, is 
het potentiële bereik van de beweging relatief 
groot. De beweging is zeer actief op sociale media, 
onderhoudt diverse websites en geeft gedrukte 
publicaties uit waarin de denkbeelden van de 
beweging uiteen worden gezet. 

HuT streeft naar wederoprichting van een kalifaat 
in moslimlanden. De beweging claimt een 

• Voor informatie over 
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.Het bericht riep vooral reacties op 
waaruit van mensen die stellen dat de islam een 
antidemocratisch karakter heeft. Zo stelt iemand in 
een reactie op het bericht van 
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geweldloze revolutie na te streven om de 
wederoprichting van dit kalifaat te bereiken. 
De houding van HuT ten aanzien van terroristisch 
geweld gepleegd door salafi-jihadistische 
bewegingen is echter ambigue, waarbij benadrukt 
moet worden dat de politieke doctrine die Hizb ut-
Tahrir uitdraagt veel minder legitimiteit biedt voor 
het gebruik van dergelijk geweld. 

De activiteiten van HuT zijn in veel moslimlanden 
verboden. Hoewel er in Nederland politieke 
weerstand bestaat tegen de denkbeelden en 
activiteiten van HuT, rust er geen verbod op de 
activiteiten of lidmaatschap van de beweging. 

Zorgen over voorgenomen 
wetswijziging; worden 
antidemocratische partijen straks 
verboden? 
In het nieuwe regeerakkoord dat deze week werd 
gepresenteerd, is een passage opgenomen waarin 
valt te lezen dat de nieuwe regering het voornemen 
heeft om artikel 2:20 van het Burgerlijk Wetboek 
uit te breiden. Artikel 2:20 heeft inhoudelijk 
betrekking op het het verbieden van rechtspersonen 
- bijvoorbeeld van partijen of verenigingen - wiens 
activiteiten in strijd zijn met de openbare orde. 

Dit voornemen leidde tot reactie bij de radicale 

Commentaar monitorspecialist 
beschouwt het voornemen tot 

uitbreiding van deze wet als een bedreiging van de 
geloofsvrijheid van salafisten. Deze reactie past in 
een reeks van kritische en bezorgde reacties van 
salafisten en moslimrechtenactivisten die hun zorg 
uiten over de voorgenomen invoering van wetten 
en maatregelen. 

Uit dit soort reacties blijkt dat burgers, onder wie 
salafisten, zich zorgen maken over het effect dat 
overheidsmaatregelen, zoals de uitbreiding van 
artikel 2:20, hebben op hun handelingsvrijheid of 
geloofsvrijheid. Sommigen van hen interpreteren 
de invoering van dit soort maatregelen als een 
complot tegen de gehele moslimgemeenschap. 

Het is daarbij van belang om op te merken dat de 
wetswijziging nog op de 'tekentafel' ligt; dat wil 
zeggen dat de eventuele uitbreiding en dus 
voorgenomen wetsverandering dus nog moet 
worden doorgevoerd. Daarnaast is het het 
belangrijk op te merken dat de wet vooralsnog niet 
specifiek gericht lijkt te zijn op de inperking van de 
(geloofs)vrijheden van salafistische of radicaal 
islamitische bewegingen maar meer algemeen 
tegen radicale, antidemocratische organisaties die 
tot doel hebben de Nederlandse rechtsstaat omver 
te werpen. 

Regeerakkoord p.5: 'Onze democratische rechtsstaat 
moet weerbaarder worden gemaakt tegen radicale 
antidemOcratische krachten. De verbodsbepalingen voor 
radicale organisaties die tot doe! hebben om onze 
democratische rechtsstaat omver te werpen of af te 
schaffen, worden uitgebreid door aanpassing van art 2:20 
IBW,' 
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`Anarchistische Muurkrant' roept 
op tot sabotage en vrijlating 
In het straatbeeld van Den Haag is in de afgelopen 
week op diverse plekken de derde editie van de 
`Anarchistische Muurkrant' verschenen. Ook online 
is door 'enkele Haagse anarchisten' (op 
Indymedia.nl) en door diverse extreemlinkse 
actiegroepen en actievoerders als 'Autonomen Den 
Haag' (eigen website) en 	' (op 
Facebook) melding gemaakt van de publicatie van 
de muurkant. In deze editie van de muurkrant 
wordt ingegaan op de zogenaamde 'sleepwet', de 
term die in de volksmond gebruikt wordt voor de 
nieuwe Wet op de inlichtingen en 
veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet geeft de 
inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden en is in 
juli door de Eerste Kamer aangenomen. Dit heeft 
tot breed verzet geleid bij zowel rechts-populisten 
(bijvoorbeeld weblog GeenStijl) als bij meer links of 
breed georiënteerde maatschappelijke organisaties 
(bijvoorbeeld mensenrechtenorganisatie Amnesty 
International) en bij extreemlinkse en links-
activistische activoerders. De benodigde 300.000 
handtekeningen zijn inmiddels binnengehaald om 
een raadgevend referendum over de wet mogelijk 
te maken. 

NRC.nt, 'Genoeg handteknningen voorreferendum 
`sleepwet", 10 oktober 2017. 

De extreemlinkse anarchisten roepen in de 
muurkant op tot het saboteren van de 
'controlestaat' en tot het slopen van camera's 'die 
op elke hoek van de straten hangen en de ogen van 
de staat vormen'. Verder wordt opgeroepen om 'de 
kabels en stroomtoevoeren van de servers en 
computers die aftappen te verbranden' en om 'de 
bedrijven die geld verdienen op de controlewaanzin 
aan te vallen'. De oproep sluit af met: 'Als wij allen 
verdachten zijn, laat ons dan allen dader zijn!'. 
Eerdere edities van de 'Anarchistische Muurkrant' 
riepen op tot 'opstand tegen de repressie en het 
racisme door politie en staat' (april 2016) en tot 
`het vernietigen van de grenzen van Fort Europa' 
(december 2016) tijdens de vluchtelingencrisis in 
Europa. 

In een zijkolom van de derde muurkrant wordt 
tevens aandacht besteed aan Er-'"---nrW.j.1.51.42g 

-_15~ 

zit momenteel vast in een gevangenis in Hamburg. 
Er wordt opgeroepen om 	I en alle arrestanten 
vrij te laten. Er is overigens geen speciale aandacht 
in de muurkrant voor de andere veroordeelde 
Nederlandse links-extremist, 

Hij heeft een voorwaardelijke celstraf van 
17 maanden gekregen, en is na 3 maanden 
voorarrest vrijgelaten» De extreemlinkse 
actiegroep 'Internationale Socialisten' stelt deze 
week op haar website dat ze blij is met de 
(voorwaardelijke) vrijlating van , 	maar dat 
er grote ontevredenheid heerst onder de 
actievoerders over het uitblijven van berechting en 
straffen voor de in hun ogen 'eigenlijke 
geweldplegers', namelijk de Duitse politie en 
autoriteiten. De 'Internationale Socialisten' roepen 
op tot het berechten van de 'structurele 
geweldplegers'. 

Commentaar monitorspecialist 
Nederlandse anarchisten, vooral in Den Haag, 
roepen geregeld op tot opstand tegen autoriteiten 
en geweld tegen objecten. Sabotage en 
vernielingen behoren tot de gebruikelijke modus 
operandi van links-extremisten. Geweld tegen 
personen valt daar niet onder (met uitzondering 

C' I 
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van geweld tegen `gepercipieerde' rechts-
extremisten en in enkele gevallen agenten tijdens 
demonstraties). Verder is bekend dat anarchisten 
in de afgelopen jaren geregeld vernielingen in 
Nederland hebben aangericht tegen banken 
(pinautomaten gesloopt, bekladdingen op muren 
en ruiten van banken). Bankovervallen worden 
zelfs als geoorloofde 'onteigeningen' gezien. Ook 
gevangenissen worden geregeld in oproepen 
genoemd als potentiële doelwitten van 
buitenwettelijke acties. Tevens zijn acties in het 
digitale domein voorstelbaar in reactie op de 
oproep in de muurkrant. 

Daarnaast vormen Duitse objecten en 
vertegenwoordigingen zoals de ambassade en 
consulaten in Nederland sinds enkele maanden ook 
een potentieel doelwit van links-extremisten, 
aangezien de Duitse staat door hen 
verantwoordelijk wordt gehouden voor het 
geëscaleerde geweld tijdens de G20-top begin juli 
in Hamburg. Er heerst bij extreemlinks tevens het 
gevoel dat er onevenredige repressie en straffen 
tegen de arrestanten van de G20-rellen worden 
gehanteerd en dat de politie ongestraft zwaar 
geweld heeft mogen gebruiken. Dit gevoel van 
onrecht leeft binnen extreemlinks breder dan alleen 
bij de anarchisten. 

Pegida-demo voor behoud 'Zwarte 
Piet' leidt tot tegenactie 
De extreemrechtse anti-islamactiegroep 'Pegida 
Nederland' roept via Twitter op tot een 
demonstratie voor het behoud van 'Zwarte Piet' in 
Amsterdam. De demonstratie zou moeten 
plaatsvinden op zondag 15 oktober 2017 op het 
Spui en deelnemers worden opgeroepen om 
verkleed als 'Zwarte Piet' te komen. De 
demonstratie wordt volgens 'Pegida Nederland' 
georganiseerd in samenwerking met andere pro-
`Zwarte Piet' bewegingen en partijen. Welke dat zijn 
en meer details over de actie zijn online vooralsnog 
nauwelijks te vinden. In een tweet stelt Pegida: 
'Zijn qua sprekers nog bezig wie er gaan komen, 
die informatie en andere gaat ergens volgende 
(deze, red.) week komen.' 

Sommigen reageren op Twitter boos op Pegida en 
stellen dat ze geen respect tonen voor de 
rouwperiode in Amsterdam naar aanleiding van het 
overlijden van burgemeester Van der Laan. 
Overigens vindt op 15 oktober eveneens de 
marathon van Amsterdam plaats, waardoor er meer 
mensen dan gewoonlijk in de stad aanwezig zullen 
zijn. 

De extreemlinkse actiegroep de 'Anti-Fascistische 
Actie' (AFA) heeft via haar campagnewebsite 'Laat 
Ze Niet Lopen' opgeroepen tot een tegenactie onder 
het motto 'Stop Pegida'. De oproep van AFA is 
inmiddels door diverse extreemlinkse actiegroepen 
en actievoerders op sociale media gedeeld, en is 
verder verschenen op de websites Indymedia.nl en 
Krapuul.nl, die door links-activisten en -extremisten 
goed gelezen worden. Onduidelijk is of ook anti-
`Zwarte Piet'-organisaties als 'Kick Out Zwarte Piet' 
en 'Zwarte Piet Niet' of andere anti-racisme 
actiegroepen zich aansluiten bij de tegenactie. De 
anti-`Zwarte Piet'-organisatie 'Stop Blackface' en de 
anti-racistische Facebookpagina 'Gelijkwaardigheid 
begint nu.' roepen ondertussen wel hun achterban 
op om zich aan te sluiten bij de tegenactie van AFA. 

Commentaar monitorspecialist 
De discussie rondom 'Zwarte Piet' zorgt ieder jaar 
weer voor verhitte discussies tussen voor- en 
tegenstanders op onder meer sociale media. 
Tevens hebben in de afgelopen jaren diverse 
demonstraties pro en contra 'Zwarte Piet' 
plaatsgevonden tijdens de diverse intochten van 
'Sint en Piet' in Nederland, met de daarbij gepaard 
gaande openbare orde problematiek en zelfs 
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geweldsdreiging, zoals tijdens de intocht in 
Maassluis op 12 november 2016, 

Extreemrechtse en rechts-populistische 
actiegroepen en webpagina's vinden dat 'Zwarte 
Piet' hoort bij de Nederlandse cultuur en niet mag 
verdwijnen of 'verkleuren'. In hun propaganda en 
retoriek stellen deze groepen en pagina's dat het 
Nederlandse kinderfeest rond Sinterklaas en 
`Zwarte Piet' verdwijnt door de invloed van 'nieuwe 
Nederlanders' en de lobby van 'niet witte' anti-
racisme activisten, daarbij geholpen door 
extreemlinkse actievoerders als die van de AFA. 
Anti-racisme organisaties en extreemlinkse 
actiegroepen stellen dat de figuur 'Zwarte Piet' 
racistisch en kwetsend is voor mensen met een 
donkere huidskleur. 

Net als voorgaande jaren zal in de komende 
maanden bij de diverse intochten en (tv-) 
programma's rondom 'Sint en Piet' in het land weer 
rekening moeten worden gehouden met 
protestacties van zowel extreemlinkse en anti-
racisme actiegroepen als van extreemrechtse en 
pro Zwarte Piet'-actiegroepen. Daarbij vallen 
grootschalige openbare orde problemen en 
gewelddadige confrontaties niet uit te sluiten. 
Tevens valt ook niet uit te sluiten dat de actie van 
'Pegida Nederland' komende zondag 'in het hol van 
de leeuw', namelijk het overwegend linkse 
Amsterdam, uiteindelijk toch niet zal doorgaan. 

op.bnnvara.nl, 'Tweehonderd Anti-Zwarte Piet 
demonstranten opgepákt', 12 november 2016. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de Directie Analyse en Strategie (DAS) van de 
Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV). Het bevat een beschrijving van 
wat er naar aanleiding van de actualiteit speelt op 
.sociale media en op de diverse voor de NCTV 
relevante websites, weblogs en webfora. 

De beschrijving is bedoeld als sfeerbeeld van wat 
leeft op het internet en hoeft niet altijd 
representatief te zijn voor de standpunten van 
bepaalde groeperingen. Evidente taalfouten in 
bronteksten worden ongemoeid gelaten waar 
mogelijk. Het wordt afgeraden om zelf de websites 
te bezoeken die geraadpleegd zijn ten behoeve van 
het weekbericht, omdat het IP-adres voor derde 
partijen zichtbaar is en herleidbaar kan zijn tot de 
overheid. 
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Nederlandstalige ISIS-propaganda: de stroom 
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I. Terrorisme 

Discussie over Nederlandse ISIS-
vrouwen in vluchtelingenkampen 
In de media zijn de afgelopen dagen verschillende 
berichten verschenen over Europese ISIS-vrouwen 
die zich in vluchtelingenkampen in onder andere 
Kobane en Ayn Issa bevinden. Hierbij worden ook 
zeker vier Nederlandse vrouwen genoemd. Ten 
minste één Nederlandse vrouw, 
heeft herhaaldelijk de media opgezocht om haar 
beklag te doen over de omstandigheden in de 
vluchtelingenkampen. Zo verscheen zij halverwege 
september 2017 reeds in een interview met de 
Vlaamse journalist 	en vorige week in 
interviews met De Volkskrant en het AD. Ze stelt: 

Zij geeft aan 
en wil graag terug naar Nederland, om 

niet in een Syrisch kamp te hoeven bevallen. 

Ook andere Europese vrouwen geven in media-
interviews aan zo snel mogelijk weg te willen uit de 
vluchtelingenkampen. Vrouwen kunnen het kamp 
alleen verlaten na een officieel uitleveringsverzoek 
van hun herkomstland. Ze verwijzen naar andere 
landen als Indonesië, die vrouwen wel actief terug 
zouden halen. 

De interviews en artikelen hebben een discussie op 
gang gebracht over de gang van zaken rondom 
ISIS-vrouwen met een Nederlandse achtergrond: 
moeten zij actief naar Nederland gerepatrieerd 
worden voor een eerlijke berechting alhier, of is de 
Nederlandse staat pas verantwoordelijk als de 
vrouwen zich melden op een Nederlands consulaat 
of ambassade?.' Met name de families van de 
uitreizigers doen emotionele oproepen voor het 
terughalen van hun familieleden. Zo stelt een 
vader: 'Mijn dochter mag direct achter de tralies 
verdwijnen, maar mijn kleinkinderen zijn 
onschuldig'. 

"De IS-vrouwen uit Europa willen terug, en snel een beetje  
De Volkskrant, 17 oktober 2017. 
'Ik wil niet in een Syrische cel bevallen', AD, 16.oktober 

2017. 
`Nederland doet niets voor terugkeer vrouwen en kinderen 

uit IS-gebieden', De Volkskrant, 17 oktober 2017. 
'Jihadbruiden een tikkende klok, of hier berechten een 

morele plicht?', AD, 19 oktober 2017. 

Reaguurders op het rechts-populistische weblog 
Geenstijl zijn er in ieder geval stellig in: 

M~MMME7- 5:  
- 7 De reaguurders zijn 

positief over het beleid van de Nederlandse regering 
om geen uitleveringsverzoeken te doen: 

Op de pagina van de extreemrechtse 
partij NVU zijn de reacties soortgelijk: 

Journalisten als 	n , waarschuwen voor 
de dubbele agenda die sommige van deze ISIS-
vrouwen kunnen hebben. Op het hoogtepunt van 
het 'kalifaat' bedreigden deze vrouwen journalisten, 
nu zoeken ze plots allemaal de media op: 

De berechting van ISIS-vrouwen in Nederland krijgt 
daarnaast ook kritiek te verduren, naar aanleiding 
van de recente rechtzaak tegen 	Zo is er 
verontwaardiging over de relatief lage straf voor 

. JournalistE~M. tweet: 

.Ook MM gaf 
aan niet bewust te zijn van gruweldaden van ISIS 
en stelde dat ze eerst dacht dat de terroristische 
organisatie een motorclub was. 

Commentaar monitorspecialist 
Uit het verhaal van de verschillende ISIS-vrouwen 
klinkt eerder opportunisme dan oprechte spijt door, 
zoals ook tussen de regels in interviews mets °`.9 
te lezen valt. Wat opvalt in de verschillende 
interviews is dat de verhalen van de vrouwen op 
elkaar afgestemd lijken: ze zijn per toeval (vaak 
door hun man) in het 'kalifaat' beland, daar waren 
ze gelukkig getrouwd, ze zaten al die jaren thuis 
met de kinderen en ze hadden geen idee van de 
gruweldaden die ISIS uitvoerde. Zoals De 
Volkskrant ook stelt: Het zijn verhalen die niet 
direct te controleren zijn, terwijl duidelijk is dat de 
inhoud is afgestemd met het thuisfront en juristen. 
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Het is niet waarschijnlijk dat deze vrouwen geen 
weet hebben gehad van gebeurtenissen in het 
'kalifaat', maar waren zij zelf vaak actief in het 
verspreiden van jihadistische propaganda en het 
(online) rekruteren van anderen. Juist doordat deze 
vrouwen jaren in het 'kalifaat' hebben 
doorgebracht, is het onwaarschijnlijk dat ze van 
hun jihadistische ideologie zijn afgestapt. 

Die informatie die naar boven komt, wordt 
verzameld in de dossiers die het Openbaar 
Ministerie aanlegt van alle Nederlanders die nog in 
het strijdgebied vertoeven. Ze worden bij 
eventuele terugkeer vervolgd, op zijn minst voor 
deelname aan een terroristische organisatie. 
Daarop staat een gevangenisstraf van maximaal 15 
jaar. 

Het feit dat veel van deze vrouwen ook jonge 
moeders zijn kan -bewust of onbewust- leiden tot 
een milder oordeel over hun rol binnen en kennis 
van de terroristische strijdgroep waar ze zich bij 
aansloten. Van belang blijft oog te houden voor de 
rol van vrouwen als propagandisten voor 
terroristische bewegingen. 

De situatie in de kampen en de vermeende 'kille' 
reactie van westerse autoriteiten kan het 
antiwesterse sentiment binnen deze kringen verder 
opvoeren. Zeker als dit gepaard gaat met 
schrijnende beelden of getuigenissen van deze 
vrouwen. 

Nederlandstalige ISIS- 
propaganda: de stroom houdt aan 
De afgelopen maanden lijdt de terroristische 
groepering Islamitische Staat (ISIS) zware militaire 
verliezen. De afgelopen weken deserteerde een 
groot aantal ISIS-strijders. Op dinsdag 17 oktober 
verloor ISIS de controle over de Syrische stad 
Raqqa. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de 
productie van officiële ISIS-propaganda de 
afgelopen maanden is afgenomen. 

IS Fighters, Having Pledged to Fight or Die, Surrender en 
Masse', Nytimes.com, 8 oktober 2017. 

Ondanks deze productieafname, houdt de 
informatiestroom op Nederlandstalige 
Telegramkanalen waarin dergelijke propaganda 
wordt verspreid, aan. Op 7 oktober 2017 verscheen 
er een nieuw Nederlandstalig Telegramkanaal in dit 
netwerk. Op dit kanaal wordt dagelijks 
propagandistische content van ISIS verspreid. 
Binnen enkele dagen werd het kanaal gevolgd door 
bijna tweehonderd Telegramgebruikers. In de 
navolgende dagen nam dit aantal gestaag toe tot 
ruim tweehonderd volgers. 

kthe dl n g 

Telegram is een social medium dat door 
sympathisanten van ISIS wordt gebruikt om 
propaganda en informatie te verspreiden. 
Op Telegram bevindt zich een netwerk van 
ongeveer een tiental Nederlandstalige kanalen 
waarop jihadistisch gedachtegoed wordt 
uitgedragen en steun wordt betuigd aan jihadisten. 
De meeste kanalen die zich binnen dit 
Nederlandstalige netwerk bevinden, worden gevolgd 
door ongeveer tweehonderd Telegramgebruikers. 
Deze jihadistische kanalen zijn door middel van 
digitale links met elkaar verbonden. 

Op enkele kanalen die onderdeel uitmaken van dit 
netwerk, wordt regelmatig audiovisueel materiaal 
verspreid dat afkomstig is van de zogenaamde 
'mediabureaus' van ISIS, zoals al-Hayat. Dagelijks 
worden op deze kanalen enkele tientallen berichten 
geplaatst. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Op het meest recent opgerichte kanaal werden de 
afgelopen week de meeste berichten geplaatst die 
dergelijke content bevatten. De op dit kanaal 
geplaatste content bestond voornamelijk uit 
berichten van het aan ISIS gelieerde mediabureau 
Amaq dat zich richt op de verspreiding van 
informatie over de actuele ontwikkelingen in Syrië 
en Irak. Deze berichten worden afgewisseld door 
audiovisueel materiaal zoals nasheeds en 
filmmateriaal dat afkomstig is van andere 
mediabureau's van ISIS. Het gaat onder andere om 
recent gepubliceerd beeldmateriaal waarop te zien 
is hoe vijanden van ISIS worden geëxecuteerd. 
Daarnaast wordt op dit kanaal ook minder recent 
geproduceerd materiaal gepubliceerd dat aan ISIS 
kan worden toegeschreven. Een voorbeeld hiervan 
is een speech van Abu Muhammed al-Adnani - de 
voormalig woordvoerder van ISIS. 

Het grootste deel van de content is voorzien van 
een Nederlandse duiding of vertaling. De content 
die op dit kanaal wordt verspreid, wordt binnen 
enkele uren door tientallen volgers bekeken. 
Plaatsing van dergelijk audiovisueel materiaal gaat 
in sommige gevallen gepaard met de plaatsing van 
meerdere digitale links die verwijzen naar 
internetplatformen. Wie deze links volgt, treft een 
kopie aan van de content die op het Telegram-
kanaal is gedeeld. 

Commentaar monitorspecialist 
Dit nieuw verschenen Telegramkanaal lijkt zich in 
een 'ingebed deel' van het open internet te 
bevinden; het is alleen bereikbaar door links te 
volgen die op Telegram worden gedeeld - in ieder 
geval op Nederlandstalige Telegramkanalen. Het 
lijkt een belangrijke rol te spelen in de 
informatiebehoefte van een vaste groep volgers -
naar alle waarschijnlijkheid ISIS-sympathisanten. 

Dit soort Telegramkanalen dragen op twee 
manieren bij aan de verspreiding van ISIS-
propaganda. Enerzijds door deze content direct 
beschikbaar te stellen. Anderzijds door links te 
delen naar digitale locaties waar deze content 
gevonden kan worden. Op Arabisch en Engelstalige 
Telegramkanalen waarop gesympathiseerd wordt 
met ISIS, is een soortgelijke 
verspreidingsmethodiek waarneembaar. 
De verspreidingsmethodiek lijkt er op gericht te 
zijn om het effect van zogenaamde 'take-down 
maatregelen' zoveel mogelijk te beperken - Take- 

down maatregelen zijn maatregelen waarbij 
content wordt verwijderd van internet door sociale 
mediaproviders. 

Onderzoek naar het effect en de herkomst van 
ISIS-propaganda die op Telegram wordt gedeeld 
wordt bemoeilijkt door de aard van dit sociale 
medium: Telegram waarborgt in hoge mate de 
anonimiteit van haar gebruikers. 

TI. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

'Naming and shaming'-actie door 
asielrechtenextremisten 
Asielrechtenextremisten hebben deze week de 
website 'ontmaskerdtenv.wordpress.com' 
opgericht. Op deze website worden namen, foto's, 
functies, persoonlijke sociale media-accounts en 
andere info van de medewerkers van de Dienst 
Terugkeer en Vertrek (DT&V) gepubliceerd. De 
medewerkers worden als ‘deporteurs' op de website 
omschreven. Er wordt op de website niet 
opgeroepen tot bepaalde acties tegen de genoemde 
personen. Wel wordt opgeroepen om 'tips' te 
e-mailen naar de website. 

De reden voor het maken van de site is volgens de 
makers dat 'de deportaties van vluchtelingen dag 
na dag doorgaan'. Er wordt ook gemeld dat DT&V 
sinds kort 

. Actiegroep 'Ontmasker de DT&V 'geeft 
aan dat 'zij haar gaan helpen bij het zichtbaar 
maken van de activiteiten van DT&V'. Tevens wordt 
verwezen naar het regeerakkoord van het nieuwe 
kabinet. De nieuwe regering zou 'extreemrechts 
zijn, (...) vluchtelingen minderwaardig vinden en 
fundamentele apartheid nastreven'. 

De oprichting van de website heeft online nog niet 
tot veel discussie geleid. Indymedia.nl, het grootste 
online platform voor links-activistsich en 
extreemlinks Nederland, attendeert in een bericht 
geplaatst onder de naam 'Ontmasker de DT&V!' op 
het bestaan van de nieuwe website. Iemand 
reageert daar: 'Straks natuurlijk weer een steen of 
een molli in de kinderkamer van iemand van wie 
achteraf ook nog eens blijkt helemaal niets met 
DT&V te maken te hebben.' Ook wordt de website 
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aangeprezen op diverse sociale media-accounts van 
radicale asielrechtenactiegroepen als `No Border 
Netwerk' en 'Sloop Kamp Zeist' en door de bekende 

Deze laatste 
noemt het 

Commentaar monitorspecialist 
`Ontmasker de DT&V' is hoogstwaarschijnlijk een 
gelegenheidsnaam zoals die vaker wordt gebruikt 
door asielrechtenextremisten. Zij voeren vanuit een 
anarchistische ideologie actie tegen 
vertegenwoordigers en uitvoerders van het - in 
hun ogen inhumane - Nederlandse en Europese 
asielbeleid. Zij richten zich met hun intimiderende 
acties tegen zowel politici behept met het 
asieldossier (ongeacht van welke politieke partij), 
alsmede uitvoerders van het beleid, en eveneens 
tertiaire doelwitten zoals aannemers van 
asieldetentiecentra. De kern van actievoerders die 
buitenwettelijk opereert, is relatief klein en al vele 
jaren actief. De dreiging vanuit deze hoek is al 
jaren constant. Belangrijkste vertolker van de 
beweging is 

Deze 'neming and shaming'-actie valt onder de 
gebruikelijke modus operandi van 
asielrechtenextremisten. Op deze wijze trachten zij 
personen in het werkveld te intimideren. In het 
verleden hebben asielrechtenextremisten van de 
`Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht' 
(AAGU) vaker lijsten gepubliceerd van 
medewerkers van overheidsinstanties en bedrijven 
die op een of andere manier betrokken zijn 
(geweest) bij het Nederlandse en Europese 
asielbeleid. Mogelijk hebben de makers van de 
website "ontmaskerdtenv.wordpress.com' 
gebruikgemaakt van gegevens van de 
medewerkers die te vinden zijn of waren op hun 
sociale media-accounts op Linkedln, Facebook en 
Twitter. Ongeveer een jaar geleden hebben ze dat 
ook gedaan bij de lancering van de website 
`StopDT&V', waarop eveneens persoonlijke 
gegevens en foto's van medewerkers van de DT&V 
werden gepubliceerd. Deze gegevens zijn inmiddels 
na ingrijpen door de landsadvocaat verwijderd van 
die website en vervangen door de tekst 
`government censorship'. In mei 2008 werd de 
website 'Sloop de Deportatiemachine' offline 
gehaald. De website bevatte onder andere namen 
en adressen van verantwoordelijke politici, zoals 
Rita Verdonk. 

'Home visits', bekladdingen en vernielingen vallen 
eveneens onder de modus operandi van 
asielrechtenextremisten; geweld tegen personen 
niet. 'Home visits' komen weliswaar niet vaak voor, 
maar vinden al bijna een decennium plaats en zijn 
erg intimiderend voor de betrokken personen en de 
directe omgeving. Hierbij worden de woonlocaties 
van politici (denk aan de actie bij onder andere 
minister Gerd Leers) en directeuren van DT&V en 
IND opgezocht en worden die beklad. Soms wordt 
daarbij een stinkend goed (boterzuur) door de 
brievenbus geworpen. De laatste keer vond een 
dergelijke actie plaats in augustus 2016 bij 

. Tot op heden 
zijn er bij de NCTV geen voorbeelden bekend van 
dergelijke acties op medewerkersniveau. 

De timing van de publicatie van de website lijkt, 
gelet op de begeleidende tekst, niet los te kunnen 
worden gezien van het spoedige aantreden van het 
nieuwe kabinet. Op deze wijze trachten de 
asielrechtenextremisten hun blijvende relevantie 
aan te tonen. Er moet daarom ook in de komende 
kabinetsperiode rekening worden gehouden met 
buitenwettelijke acties door asielrechten-
extremisten. 

Extreemrechtse groepen voeren 
diverse anti-islam acties uit 
De afgelopen twee weken hebben extreemrechtse 
groeperingen diverse anti-islam acties uitgevoerd. 
Zo hingen actievoerders van 'Identitair Verzet 
Limburg', een lokale tak van de extreemrechtse 
identitaire beweging 'Identitair Verzet', in de nacht 
van dinsdag 17 op woensdag 18 oktober 2017 een 
spandoek op bij de El Fath moskee in Maastricht en 
verspreidden zij flyers en posters in de omgeving 
van de moskee. De El Fath moskee was afgelopen 
weekend in het nieuws in verband met een 
vermeende poging van een groep salafistische 
jongeren om het moskeebestuur tot aftreden te 
dwingen en daarmee de leiding over de moskee 
over te nemen. Dit grijpt Identitair Verzet Limburg 
op hun Facebookpagina dan ook aan om de actie te 
verantwoorden: 'Binnen deze moskee is een 
richtingenstrijd gaande tussen jonge salafisten en 
het oudere moskeebestuur. Wij vinden het 
onwenselijk als salafisten voet aan de grond krijgen 

'Vrees voor coup moskee 	 :::31ad, 14 oktober 
2017. 
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door middel van het overnemen van deze moskee 
in Maastricht. Wij zullen ons dan ook blijven kanten 
tegen deze ontwikkeling met eventuele 
vervolgacties.' 

Afbeelding 

Verder heeft de extreemrechtse anti-islamgroep 
'Pegida Nederland' op donderdag 12 oktober 2017 
actie gevoerd in Enschede tegen de geplande komst 
van een moskee in die stad. Een zestiental 
actievoerders hield een groot spandoek omhoog 
met teksten als 'MEEWERKEN AAN EEN 
ISLAMITISCHE STAAT= LANDVERRAAD!' en 
'Koran=vergif'. 

Op de Facebookpagina van de groep is een filmpje 
geplaatst van de actie waarin te zien is dat de 
actievoerders belaagd worden door enkele 
omstanders. In een paar posts gaat Pegida in op dit 
voorval door een beeld te presenteren van 
vreedzame Pegida-demonstranten tegen 
aggressieve en bedreigende ('Turkse') 
tegenstanders. In reacties onder die posts wordt in 
sterke bewoordingen gereageerd op de (vermeende 
afkomst van de) belagers en wordt de aanwezige 
politie verweten angstig op te treden. 

Afbeelding 

Pegida stelt dat zij zich niet laat intimideren en 
heeft inmiddels via sociale media het voornemen 
uitgesproken meer acties tegen de bouw van de 
moskee in Enschede te willen voeren. 

Tot slot heeft de extreemrechtse groep 'Voorpost' 
op woensdag 4 oktober 2017 in de Haagse wijk 
Leyenburg gedemonstreerd tegen de komst van een 
moskee. Tijdens een informatiebijeenkomst voor 
omwonenden hadden actievoerders van de groep 
zich voor de ingang van de tot een moskee om te 
bouwen Thomaskerk verzameld. Zij hielden 
spandoeken omhoog en riepen leuzen als 'Geen 
jihad in onze straat'. De demonstratie is verder 
rustig verlopen. 

Commentaar monitorspecialist 
De protestacties passen binnen het repertoire van 
extreemrechtse groepen. Alleen al in de afgelopen 
maanden zijn meerdere gelijksoortige acties 
uitgevoerd door de drie groepen, of heeft hun 

`Protest tegen komst moskee in Leyenburg rustig verlopen', 
AD.nl, 4 oktober 2017.  
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website en Facebookpagina als platform 
gefungeerd om anti-islam acties te promoten. Er 
zijn zowel acties tegen salafistische moskeeën 
(Maastricht), als tegen tegen (geplande) moskeeën 
die geen radicale signatuur hebben (Enschede). 
Naast de straatprotesten en flyer- en 
spandoekacties waar in deze drie gevallen sprake 
van is, gaat het bijvoorbeeld om bezettings- en 
vergrendelacties. In sommige gevallen wordt een 
protestactie aangekondigd, maar er vinden ook 
verrassingsacties plaats. Met deze weliswaar 
intimiderende maar geweldloze protestacties, willen 
de groepen aandacht vragen voor de vermeende 
islamisering van Nederland. De acties zijn dan ook 
meestal gericht tegen (toekomstige) moskeeën of 
andersoortige islamitische instellingen. 

De online reacties van voor- en tegenstanders op 
de acties vallen op in hun felheid en een totaal 
gebrek aan begrip voor de opvattingen van de 
andere kant. Tegenstanders van anti-islamacties 
verwijten voorstanders doorgaans racistisch en 
xenofobisch gedachtegoed aan te hangen. 
Tegelijkertijd wijzen aanhangers van de 
extreemrechtse groepen op het vermeende gevaar 
van de islam en moslims. Dit weerspiegelt het 
gepolariseerde online debat. Getuige de 
protestactie van Pegida kan dit echter ook tot 
fysieke confrontaties leiden met tegenstanders. Die 
tegenstanders kunnen uit het extreemlinkse milieu 
komen, zoals bij eerdere aangekondigde 
demonstraties van Pegida het geval was, maar ook 
uit moslimkringen of omstanders van de 
protestlocatie — zoals bij de actie van Pegida op 12 
oktober in Enschede het geval lijkt te zijn geweest. 

Om de aandacht op zichzelf en hun boodschap 
gevestigd te krijgen zullen de anti-islamacties door 
extreemrechtse groepen vermoedelijk blijven 
aanhouden. Vooral ID-Verzet is in staat om met 
protestacties in te spelen op in de media actuele 
kwesties. Eventuele confrontaties kunnen de 
extreemrechtse groepen daarbij in de kaart spelen. 
Dit genereert namelijk meer aandacht voor een 
actie. Bovendien, getuige de posts van Pegida, 
weten zij deze voorvallen ook uit te buiten en in 
een eigen propagandistisch frame te plaatsen, 
waarbij niet geschroomd wordt om zelf een 
slachtofferrol aan te nemen en hele 

00k 	 Iternetnionitoring 34 en 
36/2017. 

bevolkingsgroepen over een kam te scheren als 
een schuldige wordt aangewezen. Gezien het 
huidige gepolariseerde klimaat en de gevoelige 
onderwerpen die worden aangesneden bij de 
protestacties, moet er rekening mee worden 
gehouden dat meer confrontaties zullen 
plaatsvinden. Zeker in het geval van 
verrassingsacties waar niet meteen sprake is van 
een politieaanwezigheid, kan dit leiden tot 
botsingen tussen actievoerders en tegenstanders. 
Van dergelijke provocatieve acties gaan risico's uit, 
omdat er in sommige gevallen sprake kan zijn 
emotionele tegenreacties op lokaal niveau van 
bijvoorbeeld moslims, waarbij (kleinschalige) 
gewelddadige confrontaties niet zijn uit te sluiten. 

Nederland verleent asiel aan 
Turken 
Nederland heeft asiel verleend aan Turken die asiel 
hebben aangevraagd in Nederland na de 
couppoging vorig jaar in Turkije . Hoewel op de 
achtergrond van de asielaanvragers niet wordt 
ingegaan, bevestigt het ministerie van Veiligheid en 
Justitie (V&J) dat de asielaanvragen zijn ingewilligd. 
Volgens de voorzitter van de Vereniging 
Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAjN) zou 
het in ieder geval gaan om acht vermeende 
aanhangers die Turkije zijn ontvlucht uit angst voor 
vervolging, waarbij een woordvoerder van V&J 
benadrukt dat er ook asielaanvragen zijn 
afgewezen. In de nasleep van de couppoging is het 
aantal asielaanvragen door Turken in Nederland 
stevig toegenomen. Waar in 2015 nog 56 Turken 
asiel aanvroegen in Nederland, liep dit in 2016 op 
tot 235 aanvragen. In 2017 hebben tot en met 
september al 309 Turken een asielaanvraag 
ingediend. 

In Turkije hebben tientallen Turkse kranten de 
berichtgeving over asielverlening door Nederland 
voor Turkse Glenisten binnen een uur opgepikt en 
erover bericht. In pro-Erdoan kranten wordt 
kwaad en beschuldigend gereageerd. Nederland en 
Europa worden als vijanden van Turkije beschouwd. 
Sommige media gaan verder en zien de betreffende 
landen als terreurstaten. 

"Eerste 	 Jen asiel na coup', Telegraaf.ni, 19 
oktober 2017. 

'Nederland verleent asiel aan eerste Turken die vluchtten na 
coup', Nu.nl, 19 oktober 2017. 
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terroristen en daarmee een toenemend gevoel van 
afkeer tegenover Nederland ontwikkelen. 

Nederland verleent asiel aan naar Europa gevluchte 
coupplegers' 

Op sociale media wordt eveneens gereageerd op de 
berichtgeving. Zo zegt een Turkse-Nederlander op 
Facebook: allta~1~11~~, 
IISMIVEHMIIIMIMMEN11~111 

111311111151~ 

Commentaar monitorspecialist 
Zoals verwacht is er veel aandacht vanuit Turkije 
op de beslissing van Nederland om enkele 
gevluchte Turkse Glenisten asiel te verlengen. 
Vooralsnog is er nog geen formele reactie van de 
Turkse regering gekomen. Zodra deze reactie wel 
komt, ligt het in de lijn der verwachting dat zij in 
zeer felle bewoordingen afstand zal nemen van de 
beslissing om de asielaanvragen in te willigen. 
Mogelijk dat de Turkse president Erdo§an deze 
ontwikkeling ook in zijn speeches zal verwerken en 
als argument zal gebruiken tegen Nederland en 
Europa. Het verlenen van asiel aan Glenisten kan 
de toch al gespannen diplomatieke situatie tussen 
Turkije en Nederland verder onder druk zetten. 
Bovendien kan het Nederland 
aantrekkelijker/bekender maken voor Glenisten 
die asiel in Europa willen aanvragen. Het is daarom 
mogelijk dat in de komende periode meer 
Glenisten in Nederland asiel aanvragen. Verder 
kunnen spanningen tussen Glenisten en ErdoOn-
aanhangers in Nederland die toch al aanwezig zijn, 
door deze gebeurtenis wederom op het netvlies 
komen te staan bij de betrokkenen. Bovendien 
kunnen Erdoan-aanhangers in Nederland het 
inwilligen van asielaanvragen door Turkse 
Glenisten zien als het steunen van (in hun ogen) 

• T is de Turkse veiligheidsdienst. 
S 
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T. Terrorisme 

Aanwijzingen dat Britten, 
Amerikanen en Fransen 'targeted 
killings' van uitreizigers uitvoeren 
De Britse regering heeft voor het eerst publiekelijk 
gezegd dat zij Britse staatsburgers die in Syrië aan 
de kant van ISIS vechten, liever ziet sterven in 
Syrië vanwege de dreiging die er van hen uitgaat. 
Rory Stewart, de Britse minister voor Internationale 
Ontwikkeling, heeft gezegd dat `de enige manier om 
'de meeste' Britse ISIS-strijders in Syrië aan te 
pakken, is door ze te doden.' Deze personen zijn 
volgens Stewart volledig afgedreven van de in het 
Verenigd Koninkrijk geldende normen en waarden. 
Zij deinzen er niet voor terug mensen te doden om 
een ideaalstaat conform de door hen aangehangen 
ideologie te creëren, soms door middel van 
zelfmoordaanslagen. Het gevaar dat zij hierdoor zijn 
voor anderen is dermate ernstig dat zij 
uitgeschakeld zouden moeten worden. Vooral 
omdat ze geweldsbereid zijn, ook na terugkeer. 

Afbeelding 

Een bord in Raqqa met de tekst 'De Islamitische Staat in Irak 
en Levant'. 

Brett McGurk, Amerikaanse gezant voor de 
internationale coalitie tegen ISIS, heeft op zijn 
beurt gezegd dat het zijn missie is om ervoor te 
zorgen dat iedere buitenlandse ISIS-strijder (lees: 
westerse) die in Syrië deelneemt aan de strijd, in 
dat land zal worden gedood. Vorig jaar al zei de 
toenmalig Franse president Hollande dat hij 
opdracht had gegeven om Franse ISIS-strijders te 
liquideren. Verschillende bronnen in de media 

'Only option is to kit British Isis fighters in Syria, says 
minister', Theguardian.com, 22 oktober 2017. 

'Buitenlandse jihadisten zullen in Raqqa sterven', Algemeen 
Dagblad, 23 oktober 2017. 

'Britse Syrië-gangers 'moeten dood", Trouw, 23 oktober 
2017. 

suggereren verder dat enkele westerse landen 
namen en afbeeldingen van 'hun' strijders delen 
met de Syrische Democratische Strijdkrachten 
(SDF). Die militie zou instructies hebben gekregen 
buitenlandse jihadisten op het slagveld in Raqqa om 
het leven te brengen. De SDF zou de foreign 
fighters die zich over hebben gegeven en gevangen 
zijn genomen, hebben willen overdragen aan de 
autoriteiten van de landen van herkomst. Die lijken 
daarbij echter de boot af te houden. 

Bovengenoemde verklaringen over het gericht 
doden van uitreizigers, baren ouders van 
Nederlandse uitreizigers grote zorgen. Zo zegt 

', de vader van een Nederlandse 
uitgereisde jihadist, tegen het AD: '[...] Een pedofiel 
gaat naar de cel, een moordenaar ook. Dat moet 
ook gebeuren met deze kinderen, die een foute 
keuze hebben gemaakt. Als ze niet in staat zijn zich 
te verbeteren verdienen ze desnoods levenslang, 
maar niet de dood.' 

De uitspraken van de Britse minister kunnen op 
goedkeuring rekenen van reaguurders ophet 
rechtspopulistische platform GeenStijl. In een stuk 
op het weblog ziet de auteur de morele bezwaren 
wel, maar vindt de maatregel desondanks 
noodzakelijk om met de dreiging van uitreizigers 
om te gaan: 'In navolging van de eveneens door te 
veel islamitische terreur geraakte Fransen, hebben 
de Britten moordlijsten opgesteld van jihadi's die 
gewoon dood, dood, dood moeten. Moreel dubieus? 
Uiteraard, maar zachte heelmeesters maken 
stinkende wonden.' 

Een reaguurder wijst in een reactie op het feit dat 
de Britten en Fransen waarschijnlijk geen 
onderscheid kunnen maken tussen het land van 
herkomst van een jihadist: 	 -~tuad--  

'Fore.igners who joined IS faced almost eerfarodeath in 
Raciga', Associated Press, 21 oktober 2017, 
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Commentaar monitorspecialist 
Los van ethische en juridische afwegingen van het 
gericht uitschakelen van uitreizigers, is de kwestie 
die de reaguurder aansnijdt legitiem. Het is de 
vraag of de Franse en Britse 
commando's/autoriteiten, en de SDF, op het 
slagveld onderscheid kunnen en willen maken 
tussen Engelse/Franse of Nederlandse onderdanen. 
De zorgen die worden geuit door de families van 
uitgereisde jihadisten zijn dan ook begrijpelijk. 

Nederland doet zelf niet aan 'targeted killings', 
maar pleit voor een rechtsstatelijke benadering. 
Uitreizigers worden niet actief teruggehaald, tot 
iemand die het lukt Syrië of Irak te verlaten 
aanklopt bij een Nederlandse ambassade of 
consulaat. In dat geval wordt die persoon 
aangehouden en door de Koninklijke Marechaussee 
(KMar) naar Nederland vervoerd om hier voor de 
rechter te worden gebracht. 

Er zijn echter situaties denkbaar waarbij 
Nederlandse jihadisten het strijdgebied ontvlucht 
zijn, maar het niet voor elkaar hebben gekregen 
om een ambassade of consulaat te bereiken. Denk 
bijvoorbeeld aan uit het strijdgebied gevluchte 
uitreizigers die zich nu in een vluchtelingenkamp 
bevinden dat onder leiding staat van een 
buitenlandse mogendheid of een militie. 

Online discussies over al-Qa'ida in 
Syrië 
Al enige tijd bestaat er in Syrië spanning tussen 
jihadistische strijders van al-Qa'ida (AQ) en 
strijders van Hay'at Tahrir al-Sham (HTS). HTS is 
een prominente strijdgroep in het Syrische conflict 
die hoofdzakelijk actief is in Idlib. Er zijn duizenden 
strijders aangesloten bij deze organisatie. De relatie 
tussen HTS en AQ is complex en tot op zekere 
hoogte onduidelijk te noemen; aan AQ gelieerde 
strijders die onderdeel uitmaken van HTS 
verklaarden zich in de zomer van 2016 
onafhankelijk van AQ. Andere jihadisten die in Syrië 
strijden, zijn AQ trouw gebleven. Op 9 oktober 
berichtte de Syrië-expertaly~ over de 
oprichting van een nieuwe, aan al-Qa'ida gelieerde, 
organisatie in Syrië genaamd 'Ansar al-Furqan'. 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 42/2017. 

Deze organisatie zou net als HTS vanuit Idlib 
opereren. 

Afbeelding 

In discussies op Telegram waar ook Nederlanders 
aan deelnemen, wordt regelmatig verwezen naar de 
uitlatingen van verschillende prominente jihadisten 
die zich recent hebben uitgesproken over deze 
spanning. Er wordt onder andere verwezen naar 
verklaringen van 	 en 

Forumleden proberen elkaar de pas af te snijden in 
de discussie en betwisten elkaars loyaliteit aan de 
jihadistische zaak: 

, houdt het ene 
forumlid de ander voor. Een ander forumlid stelt dat 
de HTS-leider Joulani zijn eed van trouw aan de 
leider van al-Qa'ida niet had mogen verbreken, 
maar dat het verbreken van deze eed niet mag 
leiden tot een breuk in de militaire rangen van 
strijdende jihadisten: 

Een andere forumlid sluit zich daarbij aan en quote 
uit een verklaring van de jihad-ideoloog 

die eveneens waarschuwt 
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dat het conflict tussen HTS en AQ niet mag leiden 
tot onderlinge strijd tussen jihadisten. 

In deze laatste reacties is een teneur 
waarneembaar die in meer reacties op de fora naar 
voren komt: de zorg dat het conflict tussen HTS en 
AQ zal leiden tot verdeeldheid in de (militaire) 
rangen van jihadisten en daarmee op den duur het 
militair falen van de jihadistische strijd tot gevolg 
heeft. 

Commentaar monitorspecialist 
De aandacht voor de internationale strijd tegen 
ISIS in Syrië overschaduwt momenteel de rol van 
AQ in dit conflict. Ontwikkelingen rond AQ in Syrië 
spelen echter weldegelijk een rol van betekenis in 
het internationale jihadistisch discours, zo blijkt uit 
dit soort discussies op internetfora. Online 
discussies van jihadisten die sympathiseren met 
ISIS en AQ, blijken (deels) parallel plaats te 
vinden. 

HTS stelt dat het zich vooralsnog richt op de strijd 
in Syrië. AQ richt zich van oudsher ook op het 
plegen van aanslagen in het Westen. De vraag hoe 
de relatie tussen deze beide jihadistische 
organisaties zich zal ontwikkelen, is daarom direct 
relevant voor de internationale dreiging die uitgaat 
van jihadisten die zich in Idlib bevinden. 

Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Ophef over radicale prediker Wg 

blijkt 
ongestoord te prediken in Den Haag, zo maakte De 
Telegraaf op 26 oktober bekend. 	ontpopte 
zich de afgelopen jaren tot een militant salafistische 
spreker, zowel in de moskee als op internet. Zijn 
preken zijn zeer radicaal, met een isolationistische 
boodschap en met intolerante kenmerken; zo trekt 
hij bijvoorbeeld fel van leer tegen sjiieten. Ook riep 
hij aan Allah op om de benen en tong af te snijden 
van de islam kritische dichter 	en 
dweepte hij volgens de Belgische autoriteiten met 

'Haatiman-i ongemoeid', De Telegraaf, 26 oktober 2017. 

aanslagpleger' :, die in 2012 in 
Toulouse drie Joodse kinderen en een volwassene 
doodschoot. C47W4, werd in juli 2015 door de 
Belgische autoriteiten aangemerkt als 'een gevaar 
voor de nationale veiligheid'. Volgens de Belgische 
Staatsveiligheid was hij zeer actief in extremistische 
kringen rond Verviers.' 

kwam 
eerder dit jaar al in opspraak. Hij was in een filmpje 
in Verviers te zien waarin hij in een Arabischtalige 
smeekbede Allah aanriep om christenen te doden. 
De Belgische staatssecretaris is voornemens op 
termijn ook ggzglt België uit te zetten. De 
mogelijkheid bestaat dan dat hij zich bij wurwm 
Qutyl~ voegt. 

Het bericht dat on3g-9, - ook wel bekend als 
	 - ongestoord zou kunnen prediken in 
Den Haag roept online veel woede op. Er is zowel 
kritiek op het beleid van de gemeente Den Haag als 
op de overheid: 

_1"%:WW2-~1•43131 
mw. De nieuwe minister van Justitie en 

Veiligheid kreeg voor zijn aantreden al kritiek, 
omdat hij zich in het verleden in de ogen van 
sommigen 'te soft' had uitgelaten over jihadisten. 
In relatie tot 	i stelde een reaguurder: 

. Politici als Wilders en 
Baudet uitten ook hun onvrede online over het 
uitblijven van daadkrachtig optreden: 'Met 
administratieve detentie had je hem kunnen 
oppakken en vastzetten!', aldus Wilders in een 
tweet. 

'België stuurt haatimam naar Nederland De Volkskrant, 15 
jA 2015. 
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In een reactie laat 	weten 'nergens te 
preken of werken en nergens welkom te zijn' en 
ontkent dat hij jongeren in zijn online-preken zou 
oproepen tot jihad. Hij stelt dat hij sinds januari 
weer moxtg-kvim woont en zich heeft ingeschreven 
voor een grote huurwoning en een uitkering, iets 
wat voor nog meer boze rechts-populistische 
reacties online zorgde. 

Er gaan stemmen op om het paspoort van 
af te nemen, zoals eerder bij wet geregeld voor 
mensen die zich hebben aangesloten bij een 
terroristische organisatie. 

..*.\0•5-41 

Op het jongerenforum Marokko.nl wordt juist 

gesteld: 

Commentaar monitorspecialist 
Dit is in korte tijd de tweede salafistische imam 

die in opspraak komt. De omstreden 
imam 	ging hem meermaals voor. 
Ondanks rechterlijke uitspraken ging 	door 
met zijn extremistische preken en ook 
lijkt zich niet de mond te laten snoeren. Lokale 
overheden worden door salafistische predikers als 

in een lastig parket gebracht. Enerzijds 
wil de overheid graag ingrijpen omdat de politiek 
extremistische versie van de islam die zij prediken, 
dicht tegen het jihadisme aanzit. Hun optreden kan 
dus leiden tot polarisatie en mogelijk radicalisering. 
Anderzijds zorgen zij er meestal voor binnen de 
lijnen van de 'vrije meningsuiting' te blijven, die de 
afgelopen jaren flink zijn opgerekt mede ook door 
anti-islamitische retoriek in en buiten het 
parlement. 

Uit jongerenfora blijkt dat moslimjongeren, die het 
voor 	opnemen, dat zeker niet altijd doen 
vanuit een bijzondere sympathie voor deze 
specifieke prediker. Zij laten veelal de politieke 
context prevaleren bij hun beoordeling van de 
prediker. Daarbij wordt het argument gebruikt van 
(de selectieve toepassing van) vrijheid van 
meningsuiting. 

"Uitgezette imam: ik preek niet in Den Haag', NOS, 26 
oktober 2017. 

'Haatirnam wil grote woning voor gezin', De Telegraaf, 27 
oktober 2017, 

Er moet blijvend rekening gehouden worden met 
de mogelijkheid dat verhoging van de druk op 
salafistische predikers binnen de eigen kring van 
aanhangers tot een toename van fanatisme leidt. 

Activiteiten 'vrijheid voor iicalan' 
zorgen voor extra spanningen - 
Inmiddels 18 jaar geleden werd de PKK-leider 
Abdullah Ocalan opgepakt in de maand oktober. De 
aanhangers van de PKK organiseren de laatste 
jaren in verschillende landen de actie 'vrijheid voor 
Ocalan'. Ook dit jaar werden in verschillende 
Europese landen in totaal zo'n veertig 
demonstraties georganiseerd. In Nederland werd dit 
jaar op verschillende manieren (met posters, 
demonstraties, bijeenkomsten en online acties) en 
op verschillende plekken (Schiphol, Arnhem, 
Amsterdam en het centraal station van Amsterdam) 
protest georganiseerd. Het ging om kleinschalige 
en korte demonstraties die zonder openbare orde 
verstoringen zijn verlopen. 
Afbeelding 

De afgelopen twee weken verspreidden sommige 
kringen nieuws op sociale media dat Ocalan in de 
gevangenis is overleden. Op een pro-PKK 
website verschenen daarop boze reacties ('we 
zullen wraak nemen als onze leider in Turkse 
gevangenis is overleden, alle AKP en MHP 
organisaties, worden dan door ons als doelwit 
gezien').'' De Turkse regering en verschillende 

https://koerdischnieuviis.nl/index.pbp/2017/10/16/protestactie  
s-voor-de-vrijheid-van-abdullah-ocalan-nederland/ 
1.' http://civvannews.com/?p=7042  
1-;  http://www.navbel.be/2017/10/15/de-koerden-zijn-
bezorgd-over-het-welzijn-van-de-koerdische-volksleider-
abdullah-ocalan/  
4 4  http://rojaciwan.eu/apocu-genclik-inisiyatifi-avrupa-
oenderligin  -oeziguerluegue-icin-intikam-hamlesi-baslatiyoruzl 
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Turkse media, hebben zeer negatief op deze 
activiteiten gereageerd. De betreffende kranten 
hebben de demonstraties en acties in Nederland 
een bedreiging voor Turks-Nederlandse pro-
Erdogan aanhangers genoemd. 

Commentaar monitorspecialist 
Deze acties worden ieder jaar wereldwijd 
georganiseerd in oktober. De PKK wil met deze 
acties aandacht vragen voor de Koerdische zaak in 
Turkije en voor de positie van ekalan. De huidige 
slechte diplomatieke verhouding tussen een aantal 
EU-landen en Turkije, zorgt voor extra spanningen 
tussen deze landen, waarbij de demonstraties door 
de Turkse regering als een politiek middel tegen 
sommige EU-landen worden gebruikt. Het is 
bijzonder dat de Turkse regering goed op de 
hoogte is van bijna alle PKK-activiteiten in Europa. 
Mogelijk wordt deze informatie door Erdogan-
aanhangers in Europa aan de Turkse regering 
doorgegeven. 

Tot nu toe zijn de meeste activiteiten rustig 
verlopen, maar eventuele veranderingen in de 
omstandigheid/gezondheid van de PKK-leider 
Ocalan en de actuele spanningen in Koerdische 
gebieden in het Midden-Oosten, kunnen voor 
onrust in Europa en Nederland zorgen. Vanwege de 
ontwikkelingen in Noord-Irak (KAR), hebben de 
Koerden uit Irak de laatste dagen verschillende 
acties in Europa georganiseerd. Deze staan dus los 
van de jaarlijkse campagne. Dat illustreert de notie 
dat niet alle Koerdische activiteiten bij de PKK 
horen. Het is van belang om onderscheid te maken 
tussen de PKK en andere Koerdische groeperingen. 

`Zwarte Piet' leidt tot 
gewelddadige confrontatie 
De politie heeft op 25 oktober 2017 in het centrum 
van Nijmegen moeten ingrijpen bij een 
gewelddadige confrontatie tussen enkele voor- en 
tegenstanders van 'Zwarte Piet'. In een links 
veganistisch eetcafé werd een informatieavond voor 
ouders gehouden over hoe je 'racisme rond Zwarte 
Piet op scholen bespreekbaar kunt maken'. De 
avond was georganiseerd door extreemlinkse 
anarchisten en één van de sprekers was j  

Enkele aanhangers van de extreemrechtse 
actiegroep 'Nijmegen Rechtsaf' waren op de 
bijeenkomst afgekomen en raakten, ondanks 
aanwezigheid van de politie, in gevecht met een 
groep anarchisten en tegenstanders van 'Zwarte 
Piet'. Uiteindelijk werd het door ingrijpen van de 
politie weer rustig. Er zijn vooralsnog geen 
aanhoudingen verricht en er zijn geen aangiftes 
gedaan. 

'Nijmegen Rechtsaf' laat via Facebook weten dat ze 
een 'vreedzaam tegengeluid' wilde laten horen en 
dat enkelen 'rake klappen' hebben gekregen. Naar 
eigen zeggen raakte één van hen gewond en moest 
hij naar de eerste hulp. 'Nijmegen Rechtsaf' spreekt 
van 'openlijk geweld'. Volgens berichten op 
Facebook zou er met 'ijzeren staven' zijn geslagen. 
Verder zou er met water en meel zijn gegooid. 
Iemand laat op de Facebookpagina van de 
actiegroep weten: gw."W-Srlk. 

~§11.1151.~1~INIOMMEM 

Op Indymedia.nl is inmiddels een bericht geplaatst 
door 'Autonome Antifa Wolfskuil' met hun versie 
van de confrontatie. Er staat onder meer: 'Voordat 
ze hun spandoeken hadden ontrold kregen ze al de 
volle laag. Gejoel, antifascistische leuzen, 
waterballonnen en pakken bloem waren het juiste 
antwoord op hun racistische gebral. Kort daarna 
zijn ze onder politiebegeleiding* afgedropen. [...] 
*1312/ACAB."ACAB' en de cijfers '1312' zijn de 
door linksextremisten geregeld gehanteerde 
afkorting en cijfers die staan voor 'All Cops Are 
Bastards'. Tevens is een foto van één van de 
actievoerders van 'Nijmegen Rechtsaf' op 
Indymedia geplaatst waarop te zien is dat hij (de 
naam van de actievoerder wordt ook vermeld) door 
de politie wordt opgepakt met poep aan zijn 

"* Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 43/2017 

gezicht. Voorts wordt in een reactie op Indymedia 
de berichtgeving over de confrontatie door de 
regionale media als 'bullshit' omschreven. 'Ze 
maken keer op keer extreem-rechtse activisten tot 
slachtoffers en martelaren. Ze nemen telkens 
klakkeloos verhalen van hen over en je leest niets 
van links', aldus de reactie op Indymedia. 

Afbeelding 

Ten slotte werd deze week bekend dat anti-'Zwarte 
Piet'-activisten op Facebook oproepen al het 'Zwarte 
Pieten'-snoepgoed zoals chocoladepoppetjes in de 
winkels kapot te knijpen. Ook de actiegroepen 
'Zwarte Piet Niet' en 'Stop Blackface' roepen onder 
de hashtag '#CrushOpZwartePiet' op tot dezelfde 
soort acties. Dit heeft op sociale media geleid tot 
heftige reacties van pro-'Zwarte Piet'-aanhangers. 

Commentaar monitorspecialist 
De lokale kleinschalige gewelddadige confrontatie 
in Nijmegen tussen voor- en tegenstanders van 
'Zwarte Piet', in casu tussen linksextremisten en 
rechtsextremisten, laat zien dat het thema 'Zwarte 
Piet' nog steeds leidt tot hevige polarisatie en 
incidenteel tot confrontaties tussen beide kampen. 
Hierbij kan, zoals ook uit de gebeurtenissen in 
Nijmegen blijkt, het gebruik van of dreigen met 
geweld niet worden uitgesloten. Ook in de 
komende weken zal bij de diverse intochten in 
Nederland rekening moeten worden gehouden met 
verbale en wellicht ook fysieke confrontaties tussen 
voor- en tegenstanders van 'Zwarte Piet'. Acties en 
oproepen zoals '#CrushOpZwartePiet' kunnen de 
(online) polarisatie verder aanwakkeren. 

Wat betreft de betrokken lokale actiegroepen in 
Nijmegen kan gesteld worden dat de extreemlinkse  

actiegroep 'Autonome Antifa Wolfskuil' tot nog toe 
onbekend was. Wolfskuil is een oude volkswijk in 
Nijmegen. Nijmegen staat vanouds bekend om de 
aanwezigheid van relatief veel extreemlinkse 
actiegroepen en actievoerders. De extreemrechtse 
actiegroep 'Nijmegen Rechtsaf' is bekend geworden 
vanwege diverse lokale anti-islamacties en acties 
gericht tegen Turkije, zoals tegen de 
vriendschapsband van Nijmegen met de Turkse 
stad Gaziantep. De actiegroep werkt verder zowel 
online als op straat nauw samen met de 
extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet. 

Voorts dient er rekening mee worden gehouden dat 
tijdens de demonstratie van een andere 
extreemrechtse actiegroep, 'Pegida Nederland', op 
26 november 2017 in Nijmegen wederom 
extreemrechtse en extreemlinkse actievoerders 
tegenover elkaar komen te staan. Het is 
waarschijnlijk gezien de datum van die demo dat 
ook dan het thema 'Zwarte Piet', naast de 
gebruikelijke thema's als de vermeende 
islamisering van Nederland, een prominente plek in 
de demonstratie (en tegenacties) zal innemen. 
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I. Terrorisme 

Nederlandse uitreizger yelM 
mogelijk gedood in Syrië 

De doorgaans goed geïnformeerde Belgische 
jihadexpert, 	 maakte op 
maandag 30 oktober 2017 op zijn Twitteraccount 
melding van de dood van Nederlandse jihadist 

j. Hij verwees daarbij naar een 
Twitterbericht van een Duitse onderzoeker die het 
bericht een dag eerder naar buiten bracht. Volgens 
dat bericht zou de Nederlander zijn omgekomen in 
de Syrische stad Hama. 

~Wi is vooral bekend vanwege enkele 
tweets die hij in de zomer van 2017 verstuurde 
vanaf zijn Twitteraccount 	 Hierin 
uitte hij onder meer doodsbedreigingen naar de 
Nederlandse journalist 	 i en 
beweerde dat er 'tientallen' strijders in Nederland 
zouden klaarstaan om toe te slaan. Hij is verder een 
van de weinigen die het in 2017 gelukt is om uit te 
reizen naar Syrië om daar deel te nemen aan de 
strijd. Hij had zich daar bij de jihadistische aan al 
Qa'ida gelieerde strijdgroep 'Hay'at Tahrir al-Sham' 
(HTS) aangesloten. Begin oktober werd in een 
artikel in het weekblad 'De Groene Amsterdammer' 
vermeld dat achter de kunya 	 in 
werkelijkheid een jonge Marokkaanse Nederlander 
uit 	' 	zou zitten. Dit is echter nergens 
bevestigd en niet met zekerheid te stellen. Volgens 

zou 	twee maanden 
hebben getraind bij HTS en wilde hij naar Raqqa 
doorreizen om zich aan te sluiten bij ISIS. 

‘.Alesterse IS-deserteurs: tikkende tijdbommen of 
gedesillusioneerde gelovigen?', De Groene Amsterdarnme.r, 4 
oktober 2017. 

Afbeelding 

heeft op Twitter gereageerd op het 
bericht van de vermeende dood van afflommui : 
EiNEIMENIMEEMMIMINIMIMI 
1211111111~1111~11111111~1~2a 

511~1~11111111~111111~111MIEIMU 

Commentaar monitorspecialist 
was afgelopen zomer opvallend open 

en uitgesproken in zijn bedreigingen op Twitter. 
Nederlandse jihadisten zijn doorgaans juist zeer 
veiligheidsbewust en door met name uitreizigers 
wordt de laatste tijd weinig gecommuniceerd. 



veel kritiek op Amnesty: 
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Wellicht duidt dit op een mate van roekeloosheid 
waarmee 	opereerde. Hoewel zijn 
dood nu is gemeld via Twitter, is het verre van 
zeker dat hij daadwerkelijk is omgekomen. Het 
blijft moeilijk om de dood van Nederlanders in het 
strijdgebied in Syrië en Irak bevestigd te krijgen. 
Bovendien hebben meerdere uitreizigers in het 
verleden hun dood in scène gezet om zo aan de 
aandacht van de inlichtingen-, veiligheids- en 
opsporingsdiensten te ontsnappen. Er zijn gevallen 
bekend waar uitgereisde jihadisten daardoor 
ongemerkt hebben kunnen terugkeren naar Europa 
vanuit het strijdgebied in Syrië en zelfs uiteindelijk 
(mede)dader werden van een aanslag in het 
Westen. Dit was bijvoorbeeld het geval was bij een 
van de aanslagplegers van de aanslagen in Parijs in 
november 2015, 

TerroristenAfdeling volgens 
rapport Amnesty 'onmenselijk' 
Op de speciale terrorisme-afdelingen van 
gevangenissen in Rotterdam en Vught is de 
behandeling inhumaan, staat in een rapport van 
Amnesty International en het Open Society Justice 
Initiative dat op 31 oktober uitkwam. De 
gevangenen zitten soms zo lang op hun cel dat 
sprake is van langdurige eenzame opsluiting. Ook 
moeten ze volgens het rapport vaak vernederende 
visitaties ondergaan. De organisaties roepen de 
overheid op om ervoor te zorgen dat mensen niet 
meer automatisch op deze afdelingen komen. Ook 
willen ze dat wordt bekeken of de opsluiting en 
visitatie wel noodzakelijk en proportioneel zijn.- 

Terrorismedeskundigen in Nederland reageerden 
verbaasd op de bevindingen uit het Amnesty-
rapport. 'Inhumaan is niet het beeld dat ik heb 
gekregen van terrorismeafdelingen in de 
Nederlandse gevangenissen', zegt journalist 

bij Nieuws en Co op NPO Radio 1. 
kreeg eerder dit jaar als eerste journalist toegang 
tot de terroristenafdelingen in de Nederlandse 
gevangenissen De Schie en Vught. Hij zegt 
desondanks de stevige bewoordingen van Amnesty 
wel te begrijpen. 'In 2006, bij de start van de 
terroristenafdeling kon je het wel inhumaan 
noemen. Het was toen gehuisvest in een oud vies 
gebouw, mensen werden geboeid bij 

'Inhumane behande.ii:., op Nederlano ,  
Terrorismeafdelingen', Amnesty international, 31 oktober 
70.17. 

verplaatsingen, er was geen contact tussen 
personeel en gedetineerden'. Over het feit dat 
personen lang in hun cel zitten, stelt hij: 'Dat komt 
omdat er geen systeem is waarbij ze kunnen 
werken'. Er wordt geprobeerd dit te veranderen 
weet hij. 

Ook de voormalige Hofstadgroep-terrorist 
, die zelf jaren op de TA in Vught verbleef, 

kraakt het rapport af: 
In een reeks berichten via Twitter haalt hij de 
argumenten van Amnesty onderuit, en hamert op 
het bestaansrecht van de TA: namelijk om 
rekrutering in reguliere gevangenissen tegen te 
gaan. Tevens stelt hij: 

Op rechts-populistische websites als Geenstijl.nl 
werd er hard op het rapport gereageerd: 

Vanuit jihadistische hoek is de aandacht voor 
moslimgedetineerden al sinds jaar en dag een 
belangrijk thema. Het rapport wordt dan ook als 
bevestiging van hun eigen denkbeelden gezien. Via 
Moslims in Dialoog werd opgemerkt: 'Beschaving 
meet je af aan hoe een land met zijn gevangenen 
omgaat'. 

afi 

Commentaar monitorspecia list 
Binnen de jihadistische beweging zijn gedetineerde 
'broeders en zusters' en het gepercipieerde onrecht 
wat de Nederlandse staat hun aandoet, een 
centraal onderwerp van gesprek. De vermeende 
misstanden op de terrorisme-afdelingen zijn hierbij 
een terugkerend thema in propaganda van 
Nederlandse jihadisten. In april 2017 nog greep 

een openbare 
zitting aan om zijn onvrede te ventileren over de 
spanningen op de TA, veroorzaakt door plaatsing 
van twee veroordeelden vanwege het gooien van 

' 'Arnnes 	, dederlandse terreurverdachten onder 'inhumane 
omstandigheden' vastgehouden', De Volkskrant, 31 oktober 
2017. 
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een molotovcocktail naar een moskee in Enschede. 
Eerder klaagde hij, onder andere in een door zijn 
familie opgesteld manifest, over de voor 
verdachten vernederende visitaties. In mei 2017 
werd op initiatief van 	en 

onder de noemer 'Week van de TA' 
aandacht [onder sympathisanten] gevraagd voor 
het regime op de TA's. 

Dit onderwerp is wat 'broeders en zusters' online 
bindt en heeft in het verleden ook tot fysieke 
demonstraties geleid. Ideologisch gelijkgestemden 
grijpen het rapport van Amnesty International dan 
ook aan om hun gelijk te halen en te gebruiken bij 
de framing van dit thema. 

De berichtgeving via traditionele en sociale media 
geeft echter een belangrijke nuance op het rapport. 
De discussie over voor- en nadelen van 
geconcentreerde opvang van en speciale regimes 
voor terrorismegedetineerden ligt genuanceerder 
dan in het rapport van Amnesty wordt beschreven. 

Scherpe online polemiek toont 
verdeeldheid Nederlandse 
jihadisten 
Uit diverse polemische schrijfsels die recent op 
Facebook zijn gepubliceerd, valt op te maken dat er 
de afgelopen maanden felle discussies worden 
gevoerd tussen Nederlandse jihadisten. 
Hoofdrolspelers in deze openlijke polemiek zijn 
enkele personen die als editor verbonden zijn aan 
twee jihadistische online platformen: het 
overwegend Nederlandstalige Ahl as-Soennah 
Publicaties (ASP) en het overwegend Engelstalige 
Ahlut-Tawhid (AT). 

Uit de Nederlandstalige schrijfsels valt op te maken 
dat deze voortvloeien uit een discussie die vooral is 
gevoerd in kleine groepen op Whatsapp. De toon 
van de discussie tussen deze personen is in 
hoofdzaak persoonlijk en lasterlijk van aard. Over 
en weer beschuldigt men elkaar van het 
'verspreiden van leugens'. Daarnaast wordt 
verwezen naar jihadistische groeperingen en 
jihadisten zoals 	 en Hay'at Tahrir 
al-Sham. Zij waren de afgelopen maanden 

Lie ook ,Vee-k-Gericht Internet.T,IofttrifIg 2S/2015. 
Weekbericht Internetmonitoring 19 en 20/2017; 
'Prisons and Terrorism. Psaclicalisation and De-radicalisation 

in 15 countries',E§§~~§, 2010. 

onderwerp van polemiek binnen de jihadistische 
beweging. De auteurs verwijten elkaar te 
sympathiseren met deze personen en organisaties. 

Op 26 september en 8 oktober verschenen op 
Ahlut-Tawhid twee stukken waarin diverse 
Nederlandse personen en initiatieven wordt 
verweten dat zij er slappe of onjuiste theologische 
opvattingen op nahouden en heulen met salafisten 
die soortgelijke opvattingen huldigen - zogenaamde 
'paleisgeleerden'. De lijst met personen en 
initatieven bevat naast de naam van ASP onder 
andere namen van een 'jongerenbegeleider' en een 
uit Syrië teruggekeerdde jihadist die zich zouden 
hebben afgekeerd van ISIS. 'Jullie liefde voor dunya 
en weigering om kennis te nemen van de juiste 
mensen heeft jullie op de rand gebracht van het 
vernietigende Hellevuur dat niks overlaat en de 
overtreders verteert', zo schrijft de auteur van het 
stuk. 

De reactie van ASP is er hoofdzakelijk op gericht om 
de aantijging dat dit platform zou sympathiseren 
met een specifieke salafistische ideoloog of 
jihadistische organisatie, te weerleggen. ASP claimt 
daarentegen juist geen partij te kiezen in 
spanningen en conflicten tussen jihadistische 
ideologen of organisaties. '(...) los van enige trots of 
hoogmoed kan ik zeggen dat wij middels Ahl as-
Soennah Publicaties - met de Gunst van Allaah - de 
Nederlandstalige moslims kennis hebben laten 
maken met de nobele geleerden van Tawhied wal-
Djihaad (..)'. Daarnaast wordt de handelswijze van 
de auteur die de stukken openlijk op AT plaatste 
scherp bekritiseert: '(...) behoed je van het hebben 
van vermoedens en het verspreiden van 
onwaarheden over anderen, net zoals ik je adviseer 
om weg te blijven van het twistzieke gedrag en het 
zoeken naar discussies.' 

Commentaar monitorspecialist 
Online platformen zoals Ahlus-Sunnah Publicaties 
worden door duizenden Facebookgebruikers 
gevolgd en vertolken een regisserende rol binnen 
de Nederlandstalige jihadistische beweging; ze 
verspreiden jihadistische leerstukken, nieuws en 
opinie. Deze informatie wordt via netwerken op 
sociale media verspreid. 

De persoonlijke, aanvallende toon en conceptuele 
aard van de discussie is kenmerkend voor de 
manier waarop jihadisten in Nederland met elkaar 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden "** 



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 44/2017 

discussiëren. Doordat enkele betrokken personen 
in deze kringen er recent voor hebben gekozen om 
elkaars standpunten openlijk te 'weerleggen', 
worden de onderlinge verhoudingen zichtbaarder. 
Deze verhoudingen Nederlands jihadistische lijken 
hoofdzakelijk te worden vormgegeven door recente 
schisma's en ideologische geschillen binnen 
jihadistische organisaties in Syrië en Irak, zo blijkt 
uit de verwijten die men elkaar onderling maakt. 

Het platform AT lijkt sterk te sympathiseren met 
het gedachtegoed van ISIS; op dit platform wordt 
verwezen naar uitspraken van ideologen die aan 
deze organisatie zijn verbonden. 
Het platform ASP wil zich boven verschillende 
jihadistische organisaties positioneren die 
momenteel met elkaar in conflict zijn. Het platform 
heeft daarmee tot doel om het jihadisme in 
algemene zin te reachtvaardigen en lijkt, gezien 
zijn centrale rol binnen de huidige polemiek, een 
belangrijke positie te vervullen binnen het 
Nederlands jihadistisch discours. 
Ook wordt een groep binnen de discussie 
aangeduid met de term 'Hazimi's'. Dit zijn volgers 
van jihadistische ideoloog 	die onder andere 
ISIS-strijders inspireert. Zijn vergaande 
opvattingen over takfier — het tot ongelovige 
verklaren van personen — leidden tot ideologische 
conflicten - zowel binnen als buiten de jihadistische 
beweging. 

Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Solidariteitsactie anarchisten in 
Den Haag 
Extreemlinkse anarchisten hebben via sociale 
media, Indymedia.nl en de website van de 
actiegroep 'Autonomen Den Haag' een 
solidariteitsactie voor 'anarchistische gevangenen' 
geclaimd. Het gaat om het plaatsen van een 
'solidariteitsgraffiti' afgelopen weekend met de tekst 
'Burn all prisons'. Volgens de anarchisten is de 
graffiti geplaatst 'tegenover het hoofdbureau en 
opleidingscentrum van de politie Den Haag'. In de 
claim op internet stellen de anarchisten: 'De graffiti 
is gezet uit solidariteit met 	die alle 
twee in Duitse gevangenissen zitten.' Voorts wordt 
opgeroepen tot de vrijheid van 'alle anarchistische 
gevangenen' en wederom tot het afbranden van alle 
gevangenissen ('burn all prisons!'). De claim is 
ondertekend met de naam 'Anarchist Damage 
Squad'. 

Afbeelding 

Op YouTube is op 30 oktober 2017 onder deze 
naam ook een video gepubliceerd waarin te zien is 
hoe enkele onherkenbare graffitispuiters in het 
donker de tekst aanbrengen. De beelden worden 
begeleid door opruiende muziek. Er is op sociale 
media verder weinig aandacht geweest voor deze 
actie. Wel hebben enkele extreemlinkse 
actievoerders de claim en de video gedeeld op 
sociale media. De video is op het moment van 
schrijven nog steeds te zien op YouTube. 

Commentaar monitorspecia list 
Op zich is de daad zelf, graffiti spuiten, niet erg 
schokkend. De tekst van de graffiti en de oproep in 
de claim op internet om gevangenissen in de brand 
te steken, zijn dat wel. De solidariteitsactie van 
afgelopen weekend is in principe bedoeld voor alle 
anarchisten in gevangenschap, maar uit de tekst in 

Dit blijkt niet te kloppen. Volgens de politie Den Haag betreft 
het hier het politiekantoor 'De Yp'. 
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de claim op internet blijkt dat het de actievoerders 
vooral te doen is om twee in Duitsland gevangen 
anarchisten. Het gaat daarbij om de Nederlander 

. Voor 
deze bankoverval zijn de Nederlandse anarchiste 

en een verdachte Portugese anarchist 
eerder vrijgesproken. Een andere gearresteerde 
Nederlandse extreemlinkse actievoerder tijdens de 
G20-rellen, 	 , werd onlangs 
voorwaardelijk veroordeeld en is vrijgelaten. 

De naam 'Anarchist Damage Squad' was tot aan 
deze actie onbekend en lijkt een gelegenheidsnaam 
te zijn. Dat is een gebruikelijke modus operandi 
binnen extreemlinks. Er moet de komende tijd 
rekening worden gehouden met meer acties van 
anarchisten. Ze hebben al vaker opgeroepen tot 
acties tegen banken en gevangenissen en tot de 
vrijlating van gevangenen. Onlangs gebeurde dat 
via de verspreiding van de derde editie van de 
'Anarchistische Muurkrant' in Den Haag. Tot nu toe 
zijn in de afgelopen jaren vooral enkele banken in 
met name Den Haag het doelwit geweest van 
bekladdingen en vernielingen door anarchisten. 
Ernstige vormen van geweld tegen personen is bij 
Nederlandse anarchisten (anders dan in Zuid-
Europa) niet de norm. Wel is bekend dat 
anarchisten in Nederland nauwe contacten met 
buitenlandse anarchisten onderhouden, zowel 
online als op straat. Het valt dan ook niet geheel 
uit te sluiten dat ze bij hun acties hulp van 
buitenlandse anarchisten (zullen) krijgen. 

Antwerpen toneel van onlusten 
tussen Turkse en Koerdische 
groepen 
Op vrijdagavond 27 oktober 2017 heeft in 
Antwerpen een grote vechtpartij plaatsgevonden 
tussen Erdogan-aanhangers en Koerdische PKK-
sympathisanten. Een bus met Koerden was op weg 
naar een manifestatie in het kader van een 
Europese 'Free Cicalan Tour' om aandacht te vragen 

'Acht gewonden na massale vechtpartij", Het Laatste Nieuws, 
28 oktober 2017. 

voor PKK-leider~ 	 , die in Turkije in 
de gevangenis zit. De buschauffeur zou een omweg 
hebben genomen door een buurt waar veel met 
Erdogan sympathiserende Turken woonachtig zijn. 
Die zagen de het omrijden als een bewuste actie en 
de bus, die herkenbaar was door verwijzingen naar 
PKK-leider 	, en de leuzen van inzittenden, als 
provocatie. De Koerden, bij monde van de Belgische 
Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan 
(NavBel), ontkenden dat er opzet in het spel was. 
Op de website van NavBel verklaarden ze dat de 
buschauffeur onbekend was in Antwerpen en dat hij 
vanwege een verkeersopstopping elders in de stad 
genoodzaakt was een andere route te nemen. 

Het gevolg was evenwel dat de bus op de 
Brederodestraat werd klemgereden door een 
autobestuurder en een grote groep Turkse 
buurtbewoners de confrontatie aanging met de 
inzittenden van de bus. Hierbij vielen acht 
gewonden, onder wie een politieagent, en zijn 47 
personen opgepakt. 

Zondagavond was het opnieuw onrustig in dezelfde 
wijk. Dit keer had een grote groep Turken zich 
verzameld rondom een café dat door Koerden zou 
worden uigebaat. Nadat de groep haar woede eerst 
gericht had op de inboedel van het café, verplaatste 
zij hun aandacht vervolgens naar de toegesnelde 
ordetroepen. De 

, kondigde daarop een plaatselijk 
samenscholingsverbod af van tenminste een 
week. In een verklaring veroordeelde hij het 
geweld. Ook vindt hij dat met deze gebeurtenissen 
een buitenlands conflict wordt geïmporteerd. 

Verder hebben onbekenden in de nacht van zondag 
op maandag schoten gelost op de voorgevel van het 

Zie ook WeekLericht Internetmonitoring 43/2017. 
, Het Laatste 

Nieuws, 30 oktober 2017. 
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gebouw van de Turkse Culturele Vereniging in het 
stadsdeel Waterschei in Genk. De voorzitter van 
de vereninging vermoedt dat dit het gevolg is van 
de onlusten in Antwerpen. 

Dezelfde bus die op vrijdag in Antwerpen de PKK-
sympathisanten vervoerde, zou op zaterdag 28 
(Den Haag) en maandag 30 oktober (Amsterdam) 
ook Nederland aandoen. De demonstratie bij het 
Vredespaleis in Den Haag is rustig verlopen. De 
Koerden hebben de demonstratie die op het 
Museumplein in Amsterdam gepland stond echter 
op het laatste moment afgelast. Het verhuurbedrijf 
dat de tourbus aan de Koerden verhuurde zou, 
nadat zij erachter kwamen dat de bus door de 
ongeregeldheden in Antwerpen beschadigd was, de 
organisatie hebben laten weten dat zij de bus zo 
snel mogelijk moesten inleveren in Duitsland. 

De gebeurtenissen in België hebben ook in 
Nederland tot verontwaardiging geleid bij de Turkse 
en Koerdische gemeenschappen. Zo wijdt de 
Nederlandse Raad van Gemeenschappen uit 
Koerdistan (DemNed) een aantal posts op haar 
Facebookpagina aan de onlusten in Antwerpen. Zij 
trekt daarin fel van leer tegen de Turken met 
beschuldigingen als: 'Het is tijd dat de ogen 
opengaan en dat men beseft dat het anti-
#Koerdisme, racisme en fascisme wijdverspreid is 
onder de #Turken en dat dit in de hand gewerkt 
wordt door hun laffe verenigingsleven en #Turks-
#Belgische politici die totaal niet reageren en laten 
betijen'. 

Op enkele meer Turks-georiënteerde platformen 
wordt juist kritiek geleverd op de Koerden. Onder 

'Gebouw Turkse vereniging in Waterschei beschoten', 
hln.be, 30 oktober 2017. 

Actnl, 30 oktober 2017. 

posts op de Facebookpagina van het Nederlandse 
online platform Turks.nl wordt bijvoorbeeld 
veelvuldig gereageerd op de voorvallen in België. 
Veel reaguurders zijn vooral verbolgen over het feit 
dat de Nederlandse en Belgische regeringen 
schijnbaar demonstraties toelaten die in het teken 
staan van een organisatie die op de terrorismelijst 
is geplaatst. De regering wordt verweten hypocriet 
en selectief te zijn als het gaat om demonstraties in 
het teken van ISIS of pro-Erdogan, en organisaties 
die in het teken van de PKK staan. Zo zegt iemand: 
'Hoeren rechtsysteem , wel andere als IS terroristen 
bannen maar PKK niet, meten met twee maten 
noem ik dat. Zo zie je eigenlijk wat ze wel en niet 
tolereren zolang ze maar terroristje spelen in een 
ander continent en hoe het hun beter uitkomt'. 

Commentaar monitorspecialist 
De gebeurtenissen in België hebben er vooralsnog 
niet toe geleid dat de ook in Nederland aanwezige 
spanningen zijn uitgemond in rellen.' Mogelijk 
komt dit door het alerte optreden tijdens en in 
voorbereiding op aangekondigde demonstraties van 
de PKK-sympathisanten (zo was er ondanks het 
afzeggen van de demonstratie in Amsterdam op 30 
oktober voor de zekerheid toch sprake van een 
beperkte politie-inzet). Het gepolariseerde klimaat 
binnen de Turkse diaspora in Nederland is evenwel 
duidelijk aanwezig. Die is niet alleen zichtbaar in de 
tegenstellingen tussen Koerden en Turken, maar 
kent een veel complexer en diffuus karakter 
waarbij meerdere en verschillende groepen op 
(zeer) gespannen voet met elkaar kunnen staan. 
Gezien de huidige context in de Koerdische 
Autonome Regio in Irak is er wederom een 
aanvullende component binnen de bestaande 
situatie geslopen die voor extra spanningen kan 
zorgen. Ondanks de alertheid bij de Nederlandse 
ordediensten, die nog meer aandacht hebben 
gekregen voor Turkse spanningen na de uit de 
hand gelopen demonstraties in Rotterdam in maart 
2017, valt niet uit te sluiten dat het rondom 
toekomstige demonstraties tot (kleinschalige) 
geweldsuitbarstingen komt. Ook kunnen individuen 
of kleine groepjes overgaan tot een geweldsdaad 
jegens Turkse, Iraakse of Koerdische 
(overheids)objecten. 

D.e huidige spanningen in Blerick, waarbij ook sprake is van 
betrokkenheid van een groep Turkse Nederlanders, lijken met 
name betrekking te hebben op '(criminele) hangjongeren en 
geen achtergrond te hebben in conflicten die geïmporteerd 
zijn uit Turkije. 
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Wat verder in toenemende mate zichtbaar wordt in 
online uitingen uit Turkse hoek, is het wantrouwen 
jegens de Nederlandse overheid en Nederlandse 
media. Er is met name bij Turks-Nederlandse 
Erdogan-aanhangers sprake van een structureel 
gevoel van een ongelijke behandeling van Turkse 
Nederlanders door de media en overheid. Zij 
verwijten die instanties een hypocriete houding en 
het meten met twee maten als het gaat om 
uitingen van Turks nationalisme ten opzichte van 
PKK-sympathisanten. Het risico hiervan is dat zij 
zich steeds meer vervreemd voelen van de 
Nederlandse samenleving en vatbaarder worden 
voor de nationalistische, polariserende en 
opruiiende boodschap van Erdogan. In dit opzicht 
valt ook het optreden deze week van DENK-
voorman Tunahan Kuzu op. Hij haalde fel uit naar 
een gevluchte Turkse hoofdredacteur van de 
inmiddels verboden krant Cumhuriyet, die door de 
Kamer was uitgenodigd voor een bijeenkomst. Hij 
verweet de journalist een Turks probleem naar het 
Nederlands parlement te brengen en mensen een 
podium te geven die Turkije zouden willen 
'afzeiken', waarmee hij impliciet aangaf het Turkse 
overheidsbeleid te steunen. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Terrorisme 

Geweldsincidenten VS wakkeren 
online discussie over 
terrorismedefinitie aan 
Zondag 5 november 2017 schoot een Amerikaanse 
man in een kerk in Sutherland in de Amerikaanse 
staat Texas zesentwintig mensen dood en 
verwondde er twintig. De schietpartij heeft 
(wederom) de discussie over de vraag wanneer 
men een dader als 'terrorist' kan kwalificeren, 
aangewakkerd. Na geweldsincidenten in Las Vegas 
vorige maand en in juni 2017 in Londen speelde 
deze vraag bijvoorbeeld ook op'. Sommige critici 
stellen dat media en Westerse overheden 'met twee 
maten meten' als zij een dader van een aanslag als 
terrorist kwalificeren. Het beeld bestaat bij deze 
critici dat wanneer een dader een 
moslimachtergrond lijkt te hebben, deze snel na 
een aanslag 'terrorist' wordt genoemd, terwijl 
daders met een niet-moslimachtergrond eerder 
worden geportretteerd als 'verward', 
'(massa)moordenaar', of 'depressief'. 

Een slogan die al langer online de ronde doet in 
(pro-)jihadistische kringen, duikt met de recente 
geweldsdaden in de VS weer op in reacties op 
sociale media: 'Not A Terrorist Until Proven Muslim'. 

'Aanslag Sutherland roept (weer) .de vraag op: wanneer is 
een dader ook een terrorist?', NOS:ni, 6 november 2017. 
2  Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 25/2017. 

Vooropgesteld dat er geen wetenschappelijke 
consensus is over een definitie van het begrip 
'terrorisme', hanteren alle bij terrorismebestrijding 
betrokken partijen in Nederland dezelfde definitie. 
Onder andere de NOS geeft aan een bredere 
definitie te hanteren bij het fenomeen 'terrorisme'. 
Op basis van die definitie bepaalt de NOS of zij de 
dader(s) van een geweldsdaad als 'terrorist' 
bestempelen. De hoofdredacteur van de NOS laat 
weten dat er voorheen sprake moest zijn van een 
politiek motief om een geweldsdaad als terrorisme 
te kwalificeren. Over de verbreding van die definitie 
zegt hij: 'als de aanslag als doel heeft 
maatschappelijk ontwrichtend te zijn, en ook echt 
maatschappelijk ontwrichtend is, noemen we het 
ook terrorisme.' 

Inmiddels lijkt het in het geval van de schietpartij in 
Texas te gaan om een wraakactie van de dader en 
richtte hij zich met zijn daad op de schoonfamilie. 
Toch menen sommigen dat er desondanks sprake 
zou zijn van terrorisme. Ook wordt in sommige 
reacties onder een NOS-bericht op de 
Facebookpagina van de omroep eveneens de 
verdenking geuit dat een dader pas terrorist wordt 
genoemd als het een moslim betreft. Zo zegt 
iemand: 

Die luidt: Terrorisme-is het uit ideologische motieven dreigen_ 
met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig 
geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van 
maatschappijontwrichtende zaakschade, met als doel 
maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de 
bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke 
besluitvorming te beïnvloeden. 
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giff2~~-"Whi 
. Enkele anderen plaatsen een reactie met 

een soortgelijke strekking: ;/,,   

ka21~~iiii.WaMM 
en  11~1111111~1111~~4 

M 

Commentaar monitorspecialist 
De recente voorbeelden van extreem wapengeweld 
in met name de VS leiden onvermijdelijk tot 
discussie over de definitie van terrorisme. Zeker in 
het huidige gepolariseerde (politieke) klimaat kan 
dit leiden tot heftige reacties. Sommige van die 
reacties lijken een politiek ideologisch motief 
ondergeschikt te maken aan maatschappij 
ontwrichtende effecten bij hun afweging om een 
geweldsdaad als terroristisch te kwalificeren, zoals 
de NOS ook doet. 

Dat media als de NOS ook hun eigen definitie 
hanteren als het gaat om terrorisme, mogelijk om 
te voorkomen dat hen wordt verweten selectief te 
zijn in hun berichtgeving over terrorisme, kan tot 
gevolg hebben dat dit de verwarring bij het bredere 
publiek vergroot. Gevallen waarbij sommige media 
een dader wel als terrorist omschrijven maar bij 
terrorismebestrijding betrokken overheidsinstanties 
niet, kunnen voeding geven aan het wantrouwen 
jegens de overheid bij die groepen die toch al het 
gevoel hebben dat zij ongelijk worden behandeld. 
Het is daarom belangrijk om als overheid niet 
alleen consistent te blijven in het aanduiden van 
een geweldsdaad als terrorisme en een dader als 
terrorist, maar ook duidelijk toe te lichten op basis 
van welke kenmerken dit gebeurt. 

Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Inzamelingsactie voor 
MI en zijn gezin 

Op zondag 5 november is er door IslaamTV een 
benefietactie georganiseerd voor 

, die vooral 
bekend is onder de naam 	 . Hij werd op 
28 juni 2017 op verzoek van Spanje in Engeland 
opgepakt, onder meer op verdenking van het 
verspreiden van jihadistische propaganda. De 
Britse autoriteiten besloten in oktober dat hij mag 
worden uitgeleverd aan Spanje. 

Afbeelding 

De aankondiging van het benefiet werd online in 
brede kringen gedeeld, onder meer in 
Nederlandstalige jihadistische kringen. In de 
aankondiging van de benefietactie is te lezen dat de 
actie bedoeld is om het gezin van 
financieel te ondersteunen zodat zij hun huur en de 
kosten voor de advocaat van kunnen 
betalen. 

1111111111111111~1~ 
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Op 5 november was de vier uur durende 
benefietuitzending live te volgen op de 
Facebookpagina van IslaamTV. In totaal zou er ruim 
tienduizend euro zijn ingezameld gedurende deze 
inzamelingsactie. Op dezelfde avond verscheen er 
een dankbericht op de Facebookpagina van 
Islaamtv, ondertekend door de vrouw van .__tea  

waarin ze iedereen bedankt 

Dit bericht werd meer dan 300 keer gedeeld en 
naar aanleiding van het benefiet werden ruim 1100 
reacties op Facebook geplaatst., 

luidt een van de reacties. 

De inzamelingsactie voor 	 lijkt 
vooralsnog niet te zijn beëindigd. Op de 
Facebookpagina van 	 verschenen de 
afgelopen dagen diverse filmpjes waarin meerdere 
personen in verschillende talen oproepen om geld 
te doneren aan 	 en zijn familie. Deze 
filmpjes werden duizenden keren bekeken. 

Commentaar monitorspecialist 
is een bekende prediker die in het 

Arabisch en Berbers predikt. Met name in 
Marokkaans Nederlandse gemeenschappen is 

een bekende en populaire prediker. De 
afgelopen jaren was hij betrokken bij verschillende 
activiteiten in Nederlandse moskeeën zoals 
benefietacvtiviteiten. 

Deze inzamelingsactie voor 	 heeft een 
sterk internationaal karakter. In Nederland is er 
vanuit zowel salafistische als jihadistische kringen 
aandacht voor de situatie van 

De reputatie van 	 is zeer ambigu; hij 
staat bekend om zijn meeslepende optredens die 
door sommigen als "humoristisch" worden 
bestempeld. 	 wordt in het politieke 
debat ook regelmatig als "radicaal" bestempeld; in 
de afgelopen jaren is 	 er regelmatig 
van beschuldigd banden te onderhouden met 
jihadisten. De verspreiding van de aankondiging 
binnen Nederlandstalige jihadistische kringen 
impliceert dat hij steun en aanzien geniet binnen 
deze kringen. 

De scheidslijnen tussen jihadisten en salafisten zijn  

de laatste jaren fluïde geworden, zeker als het 
aankomt op loyaliteitskwesties ten aanzien van 
predikers en de zorg voor kwetsbare groepen. De 
vraag is of de gebeurtenissen rondom 
tot gevolg zullen hebben dat de weerstand tegen 
overheden vanuit deze kringen toeneemt. 

Fake News  als aanjager anti-
moslimsentimenten 
Een bericht waarin een 'vijftienjarig meisje van 
driehoog naar beneden wordt gegooid door 
moslims' werd op 4 november 2017 verspreid via 
de website Fenixx.org  - een naar eigen zeggen 
'patriottische' website 'met berichten tegen 
andersdenkenden zoals moslims, buitenlanders, 
getinte mensen, vrouwen'. Een foto bij het artikel 
spreekt tot de verbeelding: een jong meisje valt 
van een gebouw. Volgens het artikel zou het 
voorval in 2013 naar aanleiding van sektarische 
spanningen tussen christenen en moslims zijn 
gebeurd. De reden hiervoor is volgens de auteur 
helder: 'Het is eenvoudig te omschrijven moslims 
zijn en blijven moslims en zullen zich altijd vast 
blijven houden aan de regels hen opgelegd door de 
geschriften van hun achterlijke met haat 
doordrenkte ideologie'. Het bericht werd direct 
overgenomen op rechts-populistische 
Facebookpagina's, zoals 'Grenzen Dicht', 'PVV 
supporters' en 'Nederland weer van ons'. De kop en 
het beeld suggereren dat dit een recente 
gebeurtenis is, en enkelen vatten het op alsof het 
incident in Nederland heeft plaatsgevonden. Op 
deze pagina's werd dan ook fel gereageerd: 

en 
. Enkelen wijzen direct 

naar de politiek: het zou de schuld van Angela 
Merkel zijn, vanwege het binnenlaten van 
vluchtelingen en de schuld van Rutte wegens het 
hen voorzien van uitkeringen. 

Via de website hoaxmelding.nl wordt deze framing 
dat het incident in Nederland zou hebben 
plaatsgevonden ontkracht en wordt gesteld dat het 
inderdaad een ouder incident in Egypte tussen 
christenen en moslims zou zijn. Het volgen van de 
bron leidt echter naar 'Shariaunveiled' - een niet 
direct als betrouwbaar aandoende bron. 
Commentatoren op Facebook verwijzen juist naar 
een incident uit 2011 in Shanghai: hierbij zou het 
meisje zelf gesprongen zijn in een poging zelfmoord 
te plegen. Weer in andere versies komen 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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vluchtelingen voor, waarbij ook een foto wordt 
gedeeld van een Fins meisje dat dood werd 
gevonden na de val uit een hotel in Thailand. 

Ook op de rechts-populistische Facebookpagina's 
wordt het nieuws ontkracht. Onder de posts 
plaatsen veel mensen negatieve commentaren: 

BiliMMEEMEMEMERIMEM111~1111111 
en 

negteg~~1~.~. Er is 
kritiek op het gebrek aan bronkritiek: 

Commentaar monitorspecialist 
'Fake news' is een term die het afgelopen jaar in 
populariteit is toegenomen en onder andere 
favoriet is bij de Amerikaanse president Donald 
Trump. Volgens de Britse uitgever Collins is het 
gebruik van de term in de afgelopen 12 maanden 
met 365% gestegen, waarmee het door hen tot 
woord van het jaar is uitgeroepen. Ook in de media 
heeft de term veel aandacht gekregen, 
voornamelijk vanwege de inzet van fake news door 
Russische actoren rond de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen in november 2016. Maar 
het verspreiden van valse berichten om de 
beeldvorming van de lezer te beïnvloeden is een  

tactiek die waarschijnlijk ook is gebruikt tijdens 
de Franse presidentsverkiezingen, de Europese 
vluchtelingencrisis en het referendum over de 
Brexit. 

In dit geval is duidelijk dat een dubieus bericht 
klakkeloos wordt overgenomen, zonder dat lezers 
bronkritiek toepassen. In een recent artikel in The 
Economist wordt het steeds sneller consumeren 
van brokjes informatie - al dan niet waar- als volgt 
omschreven: 'A wealth of information creates a 
poverty of attention.' Mensen zien dus meer, maar 
staan er minder lang bij stil. Overigens kan dit ook 
betekenen dat het effect van een bericht 
kortstondig is, maar door de hoeveelheid nieuwe 
berichten kunnen effecten elkaar rap opvolgen. In 
dit geval kon een vals nieuwsbericht er dus voor 
zorgen dat anti-moslimsentimenten binnen no-time 
werden aangewakkerd. 

Personen met een zelfde gedachtegoed geloven 
graag berichten die passen in hun denkbeeld - en 
komen vaak niet in aanraking met denkbeelden die 
daar juist haaks op staan. Een zorgelijke uitkomst 
van algoritmes op sociale media, ook wel 
aangeduid als 'informatiebubbel' is dat personen 
dan steeds meer in een radicale omgeving terecht 
komen: 'It leads them into clusters of like-minded 
people sharing like-minded things, and can turn 
moderate views into more extreme ones. Facebook 
heeft inmiddels enkele veranderingen doorgevoerd 
op het sociale medium, wat bezoekers moet 
attenderen wanneer een bericht nep is. In dit 
geval is dat niet gelukt, maar pikten hordes 
gebruikers het op en brachten het gebrek aan 
waarheid onder de aandacht in de commentaren 
onder het bericht. Dit illustreert wel het deels 
zelfreinigende vermogen van het internet, al is 
maar de vraag of de rechts-populistische 
aanhangers van hun ongelijk overtuigd raakten. 

Less Euromaidan, more Gamergate. Once considered a boon 
to democracy', The Economist, november 2017. 
'Gebruikers Facebook worden geattendeerd op nepnieuws', 

NRC, 15 december 2016. 
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II. 	Cybersecurity 

Kwaadaardige Whatsapp Update 
meer dan een miljoen keer 
gedownload 
Op vrijdag 3 november is er in de Google Play Store 
een applicatie verschenen genaamd 'Update 
Whatsapp'. Deze applicatie was voorzien van 
dezelfde applicatie-omschrijving en bovendien van 
een aantal reviews waardoor deze nauwelijks was 
te onderscheiden van originele applicaties van 
Whatsapp. 

Deze applicatie werd in korte tijd door een miljoen 
personen gedownload. Gebruikers die de applicatie 
installeerden kregen ongewenst advertenties te 
zien. 

Afbeelding: de update van Whatsapp, inclusief neppe 
reviews, zoals deze werd aangeboden op de App Store. 

Het niet-authentieke, kwaadaardige karakter van 
deze zogenaamde 'update' werd vrijdag herkend en 
gemeld op het Reddit Android subforum. Ook 
meerdere Cyberexperts maakten op social media 
melding van dit incident. Google heeft zaterdag de 
update uit de Play Store verwijderd. 

Commentaar monitorspecialist 
In dit geval lijkt de schade voor gebruikers die de 
update hebben gedownload beperkt te zijn. 
Vergelijkbare technieken kunnen echter ook 
gebruikt worden om individuen zwaarder te raken 
door bijvoorbeeld smartphones te manipuleren of 
in te zien. 

Het verspreiden van apps met kwaadaardige 
software via de Google Play Store komt vaker voor. 
Doordat ontwikkelaars van dergelijke kwaadaardige 
software gebruikmaken van namen, logo's en 
omschrijvingen van populaire apps lukt het hen 
regelmatig om hun software in korte tijd te 
verspreiden. Het motief voor deze actie was het 
genereren van inkomsten door het verspreiden van 
advertenties. 

Eerder werd een kwaadaardige update van 
Facebook Messenger op de Google App Store 
aangeboden die 10 miljoen keer werd gedownload. 
Ook de kenmerken van Whatsapp zijn in het 
verleden vaker doelwit geweest om kwaadaardige 
software te verspreiden. Denkbaar is dat 
kwaadwillenden zich ook richten op apps die 
gevoelige informatie vergaren, bijvoorbeeld 
gezondheidsapps, overheidsapps en/of financiële 
apps. 

Veelal worden deze kwaadaardige software snel als 
zodanig geïdentificeerd en verwijderd. Google zet 
zich sinds 2016 actiever in om de verspreiding van 
dit soort kwaadaardige software tegen te gaan. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Terrorisme 

YouTube verwijdert content van 
AQ-ideoloog 
YouTube heeft recentelijk tienduizenden 
videofragmenten van de 
ki~-4~ van het platform verwijderd. Dit 
gebeurde nadat verschillende sociale 
mediabedrijven onder toenemende druk zijn komen 
te staan van diverse westerse overheden om meer 
te doen aan het verwijderen van propagerende 
extremistische boodschappen die via hun platforms 
worden verspreid naar een groter publiek. 

werd door de Amerikaanse regering als 
zodanig gevaar gezien dat hij in 2010 de eerste 
Amerikaanse staatsburger was die op de CIA-lijst 
werd geplaatst van terroristen die mochten worden 
gedood. Hij werd vervolgens in september 2011 
gedood in Jemen door een Amerikaanse 
droneaanval. Nog steeds geldt hij als een inspirator 
voor diverse (westerse) aspirant-jihadisten. Er zijn 
tevens voorbeelden van jihadisten die zich door 
hem hebben laten inspireren tot het uitvoeren van 
aanslagen. 

Affill111~1~111~~1 

door 	gerekruteerd dan wel geïnspireerd. 

Ondanks de wervende rol die hij lijkt te hebben, 
waren zijn preken tot voor kort nog te vinden op 
YouTube. Volgens The New York Times ging het 
afgelopen herfst nog om zo'n 70.000 
videofragmenten. Op vrijdag 17 november 2017 
leverde een zoekopdracht van de NCTV op YouTube 
op de naam 	 nog ongeveer 14.500 
resultaten op. Hierbij gaat het voornamelijk over 
videofragmenten waarin over hem gepraat wordt en 
betreft het geen preken van 	zelf. 

De Nederlandstalige salafistisch-jihadistische 
Facebookpagina 'Moslims in Dialoog' verwijst 
regelmatig naar (fragmenten uit) preken van 

. Er is op die pagina noch op andere 
Nederlandstalige jihadistische Facebookpagina's 
(vooralsnog) echter niet gereageerd op de 
verwijderingsactie van YouTube. 

'In 	itershed Mon.  	.1T111:. 	r.ks Extremist Gietk's 
Message', The New York 1 ,:•[ -)e.s, 12 november  2017. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 37/2016 en 5/2017. 

Afbeelding 

Afbeelding op Facebookpagina van Moslims in Dialoog, 

gepost op 

Commentaar monitorspecialist 
was een  

.411~11011" en was verbonden aan 
. In 

preken die hij gaf en die veelal online werden 
geplaatst riep hij meermaals op tot aanslagen 
tegen het Westen. Volgens een analyse in 2011 
was de manier waarop hij een jihadistisch discours 
verwerkte in zijn preken zeer effectief in het 
aanspreken van met name westerse aspirant- 
jihadisten. Hiervoor plaatste 	het 
westerse (politieke) debat over mensenrechten, 
onrechtvaardigheid en buitenlands beleid in een 
context van de islamitische geschiedenis en de 
verplichting voor moslims om door geweld te 
gebruiken de islam te verdedigen tegen het Westen 
en de islam verder te verspreiden. 

Het is bekend dat 	 ook tot na zijn 
dood westerse jihadisten inspireert. Hij wordt 
binnen die kringen gezien als 'martelaar'. Ook bij 
sommige radicale jongeren binnen de Nederlandse 
jihadistische en salafistische scene is hij populair. 
Gezien zijn status binnen de jihadistische scene, 
zijn rol als inspirator en de in sommige gevallen 
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expliciete oproep tot het overgaan tot het gebruik 
van geweld, is het opmerkelijk dat YouTube zo lang 
heeft gewacht met het verwijderen van 
videofragmenten waarin 	zijn boodschap 
uitdraagt. Mogelijk is de externe druk op YouTube 
om extremistisch materiaal te verwijderen in eerste 
instantie niet voldoende geweest om daadwerkelijk 
actie te ondernemen. 

Buiten YouTube zijn de propagandistische 
boodschappen van 	nog steeds op het 
internet te vinden. Het zal aspirant-jihadisten 
echter meer moeite kosten om die content te 
vinden. Het aantal individuen dat in aanraking 
komt met de propagandistische en inspirerende 
boodschappen van 	zal daarom minder 
zijn dan eerder het geval was. Wel moet gewaakt 
worden voor een waterbedeffect waarbij zijn 
materiaal op andere populaire plaformen geplaatst 
wordt. 

Nieuwe speech 
Vorige week verscheen er op internet een nieuwe 
speech van 

. De Arabischtalige speech, voorzien van 
Engelse ondertiteling, werd vrijgegeven door de aan 
al-Qa'ida gelieerde 'as-Sahab Media Foundation' en 
is gedateerd op   . In de speech 
getiteld k,a11~111111K 

molemmemmatimm, benadrukt 
	 ' de noodzaak van de jihad om de 

wereldwijde moslimgemeemschap te beschermen. 
Hij roept daarnaast op tot wraak tegen de 
Verenigde Staten. Specifiek roept hij op om 
degenen die betrokken waren bij de de dood van 
zijn vader te wreken.  

Kort na het verschijnen van de speech verscheen 
deze op diverse jihadistische social media-accounts. 
De speech werd niet alleen gedeeld op kanalen van 
al Qa'ida, maar ook op een belangrijk 
Nederlandstalig Telegramkanaal waar doorgaans 
vrijwel uitsluitend propagandamateriaal van ISIS 
wordt verspreid. Dit - inmiddels verwijderde -
kanaal werd gevolgd door honderden 
Telegramgebruikers en verspreidde dagelijks 
tientallen berichten. 

Commentaar monitorspecialist 
Er is maar weinig over bekend overman»! 

. Pas recentelijk deelde de CIA beelden van 
hem, deze werden aangetroffen in de schuilplaats 
van 	 Op de beelden is een 
jongvolwassen 	 te zien die 
vermoedelijk in 

	
in het huwelijk treedt. 

Het lijkt er op dat dat 	 een steeds 
publiekere rol vervult voor al Qa'ida; in totaal zijn 
er nu zeven speeches van zijn hand verschenen. 
De vraag is of 	 de komende jaren 
zal uitgroeien tot leider binnen internationale 
jihadistische beweging en of hij in staat zal zijn om 
een verzoenende rol te spelen in het conflict tussen 
al Qa'ida en ISIS. Tot op heden is de stellingname 
van 	 ten aanzien van dit conflict in 
ieder geval minder polemisch dan de toon die 
andere prominente leden van al Qa'ida zoals 

bezigden. 

De haast 'iconische reputatie' van zijn vader kan er 
aan bijdragen dat 	 1124  -~, zich ontwikkelt 
tot 'verzoenend' leider. ~lir 	wordt 
binnen de wereldwijde jihadistische beweging nog 
altijd als groot inspirator en voorbeeld beschouwd -
ook binnen de gelederen van ISIS. Dit verklaart 
mogelijk waarom de speech van 
ook online wordt verspreid onder ISIS-
sympathisanten. Hier moet worden opgemerkt dat 
in sommige online kringen van ISIS juist zeer 
kritisch wordt gereageerd op zijn speeches en zijn 
vermeende 'autoritaire' rol binnen jihadistische 
kringen. En uiteindelijk zal nog moeten blijken of 

de charismatische 
leiderschapskwaliteiten bezit waar zijn vader tot op 
de dag van vandaag door jihadisten wereldwijd om 
wordt geroemd. 

3 
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II. Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Actie Pegida tegen bouw moskee 
Enschede 
Op een grasveld in Enschede dat is aangewezen als 
toekomstige bouwlocatie voor een moskee, hebben 
zo'n veertien aanhangers van de extreemrechte 
anti-islamactiegroep 'Pegida Nederland' op 
zondagochtend 12 november hun afkeuring over de 
plannen laten blijken. In een video op de sociale 
mediapagina's van Pegida is te zien hoe een man, 
gekleed in priesterkleed, een houten kruis met een 
wc-borstel besprenkeld met varkensbloed. Naast 
hem staat een witte tent, die een kerkgebouw moet 
voorstellen. Aanhangers reageren enthousiast op de 
video: 'Hup Holland Hup! Helden!'. ir`` 

1 noemt het een 59,M 

De video kreeg grote aandacht via (sociale) media 
door de volgens velen, zoals de burgemeester van 
Enschede, op de Ku Klux Klan-gelijkende modus 
operandi. Door betrokkenheid van PowNed, die de 
actie gefilmd heeft, was er tevens een grote 
verspreiding van de video. Het overheersende 
sentiment op sociale media was dat de actie 'nogal 
sneu was'. 

en  

Pegida-aanhangers lieten weten verontwaardigd te 
zijn over de grote hoeveel negatieve aandacht voor 
de actie - in tegenstelling tot de aandacht die er 
voor 'rellende Marokkanen' in Amsterdam en Den 
Haag was na het behalen van de WK-kwalificatie 
door Marokko: 

isimaiiismairammeammsmew 
lablit.# W9 REM  • 

De rechts-extremistische partij de NVU 
(Nederlandse Volks-Unie) kraakte de actie af: zo 
noemde 	 de actie in 
Enschede MI~E&W 
 	. Ook werd er schamperend opgemerkt: 

Mdtraffli«Mli,"--W~MOSId 
MIMEE19 • 
Het bestuur van de toekomstige moskee liet via de 
media weten geschrokken te zijn, maar prees de 
stevige woorden van de burgemeester. Op het 
jongerenforum Marokko.nl werd het onderwerp 
zijdelings besproken, waarbij met name onbegrip de 
boventoon voerde. 

A. Via de pagina 
van het salafistische onderwijsinsituut Al-Yacieen 
vroeg iemand zich af:  

. Een ander stelde: 

De nog te bouwen moskee, vanuit Pegida betiteld 
als 'mega moskee', zal in de toekomst plek bieden 
aan 625 gelovigen. 

stelt dat mensen recht hebben op 
vrijheid van meningsuiting, maar dat deze actie 
daar niks mee te maken heeft: het is een 
'walgelijke, niet ethische actie'. Aanhangers van 
Pegida Nederland zijn boos op de burgemeester, 
omdat hij stelt dat de actie niet was aangekondigd 
bij de gemeente. Met screenshots van een 
Whatsappgesprek wordt dit op de Facebookpagina 
van de groep tegengesproken. Op 15 november 
kondigde Pegida Nederland in een tweet aan met 
nieuwe acties te komen. 'Nog 2 daagjes rust, dan 
gaat PEGIDA 1 week lang elke dag knallen met 
vreedzame acties door heel Nederland! #zinin 
#Heemstede #Amsterdam #Arnhem # Enschede 
#Nijmegen enz enz'. 

`Plek moskee besmeurd met ✓ 	De Tv,ientsche 
Courant', 13 november 2017. 

4 
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Commentaar monitorspecialist 
Al eerder waren er botsingen tussen de gemeente 
Enschede en 	 - toen de 
gemeente op het laatste moment een demonstratie 
van Pegida Nederland in die stad verbood (juni 
2017). De gemeente en de politie worden ook nu 
weer door 	verweten zich niet aan de 
afspraken te houden. Overigens is Enschede in de 
afgelopen jaren vaker het toneel geweest van 
extreemrechtse demonstraties en acties tegen de 
vermeende islamisering van de maatschappij en 
tegen de komst van asielzoekers. 

Verder propageert Pegida Nederland openlijk online 
nieuwe acties tegen islamitische instellingen en 
biedt ze een online platform om berichten en 
beelden van soortgelijke acties te verspreiden om 
meer publiciteit te creëren. Hiermee probeert de 
actiegroep mensen die liever anoniem tegen de 
vermeende islamisering van Nederland in actie te 
komen, te stimuleren tot meer protestacties. 
Daarbij stelt Pegida overigens nadrukkelijk ze geen 
voorstander van het gebruik van geweld zijn. 

De recente actie in Enschede gaat wel verder door 
middel van de gebruikte symboliek, die veel 
mensen doet denken aan die van de 
extreemrechtse, racistische organisatie Ku Klux 
Klan in de Verenigde Staten. Deze actie 
onderstreept dan ook de geradicaliseerde koers van 
de kleine kern van Pegida-aanhangers. Ook in de 
toekomst zal met meer anti-islamacties van Pegida 
Nederland rekening moeten worden gehouden. De 
aankondiging van de actieweek op Twitter zou -
naast acties in het kader van het behoud van 
`Zwarte Piet'- ook in die richting kunnen wijzen. 

Protestacties tegen (in aanbouw zijnde) moskeeën 
zijn een bekende modus operandi onder 
extreemrechtse en anti-islam actiegroepen. Met 
name de bezettingsacties door de extreemrechtse 
actiegroep Identitiar Verzet hebben in de afgelopen 
jaren in de media enige publiciteit gekregen. 
Hoewel het steeds om kleinschalige geweldloze 
acties en een handvol actievoerders gaat, proberen 
de actiegroepen met het genereren van zoveel 
mogelijk (sociale) media-aandacht te suggereren 
dat het om grootschalige en breed gedragen acties 
gaat. 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 24/2017. 

Actie ID Verzet bij Geleense 
moskee 
De extreemrechtse actiegroep 'Identitair Verzet' (ID 
Verzet) heeft op 8 november 2017 in Geleen een 
spandoek aan de voorgevel van moskee al Houda 
opgehangen met de tekst: 'Stop islamisering!'. 
Aanleiding hiervoor was de arrestatie van twee 
bestuursleden van de Geleense moskee op 7 
november 2017. De arrestaties zijn het resultaat 
van een langlopend onderzoek naar mogelijke 
witwaspraktijken bij Stichting Islamitisch Centrum 
Westelijke Mijnstreek en Stichting Babycare. Beide 
stichtingen zijn gelieerd aan moskee al Houda in 
Geleen, een moskee die salafistisch gedachtegoed 
uitdraagt. 

Zowel stichting Babycare als moskee al Houda 
raakten de afgelopen jaren al eerder in opspraak; 
Stichting Babycare werd in verband gebracht met 
de uitreis van een Nederlands gezin. Moskee al 
Houda kwam in opspraak vanwege haar band met 
radicale predikers. 

Afbeelding 

Verdachte  
, wordt verdacht van diverse misdrijven, 

waaronder witwassen, deelname aan een 
terroristische organisatie, ronselen voor de 
gewapende strijd en het financieren van terrorisme. 

Zie ook Signalement 16/2017, 
'.https://nos.ni/artike1 /2201707-secretaris-moskee-geleen-
opgepakt-financierde-mogelijk-terrorisme.html  

S 
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wordt 
alleen verdacht van witwassen. Het voorrarrest van 
beide verdachten is afgelopen vrijdag verlengd. 

In online islamistische, salafistische en jihadistische 
kringen maakten deze arrestaties vrijwel geen 
reacties los. Sociale mediakanalen die doorgaans 
aandacht besteden aan de arrestaties van jihadisten 
in Nederland, berichtten in de navolgende dagen 
niet over deze aanhoudingen. Reactie vanuit de 
Geleense moskee blijft ook achterwege. 

De actie van ID Verzet omvatte naast een spandoek 
aan de voorgevel ook posters in de omgeving met 
dezelfde tekst 'stop islamisering!' De 
extreemrechtse actiegroep verkondigt hiermee een 
duidelijke boodschap: 'Dit steunpunt van het 
salafisme moet gesloten worden en wij gaan ons 
daar hard voor maken de komende tijd!', zo valt te 
lezen op de Facebookpagina van Identitair Verzet. 
Op deze Facebookpagina wordt deze actie als 
'daadkrachtig' en 'moedig' bestempeld. De actie 
wordt gesteund door reacties als: 

en 

Commentaar monitorspecialist 
De extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet 
maakt deel uit van de zogenaamde `Identitaire 
Beweging' die sinds enkele jaren in diverse 
Europese landen (Frankrijk, Italië, Duitsland, 
Oostenrijk, Nederland en sinds kort ook Groot-
Brittannië) actief is. Ze richt zich op het verdedigen 
van de 'eigen cultuur en waarden' en het bestrijden 
van immigratie en islamisering van de 
samenleving. Daarbij is het opvallend dat de 
identitaire bewegingen in bijvoorbeeld Oostenrijk 
en Duitsland meer hoger opgeleide actievoerders 
lijken aan te spreken dan in Nederland. 

De actie van Identitair Verzet in Geleen is 
kenmerkend voor de wijze waarop deze actiegroep 
zich bij gelegenheid verzet tegen de vermeende 
islamisering van de maatschappij en tegen de 
komst of aanwezigheid van islamitische instituties 
in Nederland. In de afgelopen jaren heeft Identitair 
Verzet diverse vergelijkbare kleinschalige 
bezettingsacties met spandoeken op gebouwen 
uitgevoerd bij (in aanbouw zijnde) moskeeën, 

https://wvv.,..iiirriburg.n1/terreur • 
moskeebestuur-blijft-lange r-vast?context=default 

islamitische scholen en opvanglocaties voor 
asielzoekers. De actiegroep is in omvang zeer 
beperkt, maar probeert via sociale media de 
grootte en impact van hun acties altijd groter voor 
te doen dan die in werkelijkheid is. Er zijn 
vooralsnog geen aanwijzingen dat Identitair Verzet 
in de toekomst zal stoppen met deze manier van 
actievoeren. 

De aanhouding van de twee bestuursleden van 
deze salafistische moskee lijkt het algemene beeld 
met betrekking tot de relatie tussen de salafistische 
en de jihadistische beweging in Nederland te 
bevestigen: de scheidslijnen tussen beide 
bewegingen zijn de afgelopen jaren vervaagd. 

Protestactie 'Kick Out Zwarte Piet' 
bij landelijke intocht Sinterklaas 
De 'Stichting Nederland Wordt Beter' heeft vorige 
week van de gemeente Dongeradeel toestemming 
gekregen voor een demonstratie tegen 'Zwarte Piet' 
tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas op 18 
november 2017 in Dokkum. Uit de oproepen op 
sociale media en extreemlinkse en links-
activistische websites als Indymedia.nl en 
Doorbraak.eu  blijkt dat de radicale actiegroep 'Kick 
Out Zwarte Piet' (KOZP) achter deze demonstratie 
zit. In de oproep stellen de actievoerders dat zij 
'een Mars voor Beschaving' en 'een protest tegen 
Zwarte Piet' organiseren. De 'mars' zou op 
zaterdagochtend een uur vóór de landelijke intocht 
plaats moeten vinden, inclusief sprekers. Daarna 
wordt opgeroepen tot een vreedzaam protest 
tijdens de intocht 'om samen een statement te 
maken voor een inclusief Sinterklaasfeest én een 
samenleving zonder racisme'. De actiegroep geeft 
aan dat er bussen vanuit Amsterdam en Rotterdam 
(en mogelijk ook andere steden) naar Dokkum 
zullen rijden. Op Facebook geven een kleine 200 
personen aan deel te zullen nemen aan de 
protestactie tegen 'Zwarte Piet' en nog eens ruim 
600 personen zijn 'geïnteresseerd'. 

De oproep van KOZP heeft de afgelopen week op 
sociale media veel reacties losgemaakt, van zowel 
voor- als tegenstanders. Op diverse extreemlinkse 
en links-activistische pagina's is er steun voor de 
actie van KOZP. Vanuit de gekende extreemrechtse 
actiegroepen, zoals Pegida Nederland, Identitiair 
Verzet, Voorpost en de Nederlandse Volks-Unie 
(NVU), zijn er uiteindelijk geen concrete oproepen 
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november van Facebook gehaald. Dit gebeurde 
nadat het OM had laten weten dat er sprake is van 
opruiing en dat dit strafbaar is. Daar reageren 
enkelen op sociale media als volgt op: 

en 
. Overigens verschijnen er vanuit Friesland 

ook steunbetuigingen aan de actie van KOZP. Zo wil 
de regionale actiegroep 'Bed bad brood Friesland' 
zich aansluiten bij het anti-'Zwarte Pieten'-protest. 

NCIVI Weekbericht Internetmonitoring 46/2017. 

op internet verschenen voor een tegenactie of pro-
'Zwarte Piet'-actie in Dokkum. De NVU heeft laten 
weten niet te gaan demonstreren omdat ze het 
kinderfeest niet willen verstoren. Toch waren er in 
aanloop naar de landelijke intocht kleine signalen 
op sociale media dat er mogelijk toch acties vanuit 
het extreemrechtse of pro-'Zwarte Pieten'-kamp 
zouden komen. Zo heeft 'Pegida Nederland' op 21 
oktober 2017 op Facebook met een verwijzing naar 
de intocht in Dokkum laten weten dat 'natuurlijk 
ook dit jaar weer Pieten van Pegida in actie zullen 
komen'. En deze week verscheen een tweet van 
Pegida waarin ze aankondigt vanaf 18 november 
een week lang te gaan 'knallen' met 'vreedzame 
acties door heel Nederland'. Plaatsen die worden 
genoemd zijn Heemstede, Amsterdam, Arnhem, 
Enschede en Nijmegen (geen Dokkum). 

Op Twitter, de Facebookpagina van het event van 
KOZP en diverse extreemrechtse en rechts-
populistische Facebookpagina's en weblogs als die 
van ‘GeenStif en 'De Dagelijkse Standaard' hebben 
diverse individuen echter aangegeven dat er wel 
degelijk acties tegen KOZP zullen komen. Enkele 
van die reacties: 

en 

Voorts verschenen op sociale media in de afgelopen 
week diverse oproepen van Friezen en Groningers 
om 'de onruststokers uit de Randstad' te weren uit 
het noorden. De oproep tot een 'Project P' van 
enkele Friezen, waarin mensen werden 
aangespoord om zich op plekken als Zurich en 
Lemmer te verzamelen om de anti-Piet-
demonstranten op te wachten, is donderdag 16 

Commentaar monitorspecialist 
De discussie in de media en op sociale media over 
'Zwarte Piet' is dit jaar minder prominent en 
minder heftig dan in voorgaande jaren. Toch is er 
in de afgelopen week met name op sociale media 
een opleving te zien nu de radicale actiegroep 'Kick 
Out Zwarte Piet' alsnog heeft aangegeven 
'vreedzaam' te zullen gaan demonstreren in 
Dokkum. In de actiegroep 'Kick Out Zwarte Piet' 
(KOZP) zijn diverse anti `Zwarte Piet'-initiatieven 
verenigd, zoals 'Zwarte Piet is Racisme', 'Stop 
Blackface' en 'Zwarte Piet Niet'. Ze zullen in 
Dokkum mogelijk gesteund worden door enkele 
extreemlinkse actievoerders. 

Omdat er geen concrete oproepen vanuit 
extreemrechtse actiegroepen zijn verschenen voor 
een tegenactie of pro-'Zwarte Piet'-actie, lijkt de 
dreiging van grootschalige verbale of gewelddadige 
confrontaties tijdens de landelijke intocht tussen 
beide kampen, zoals die er in voorgaande jaren 
(2014 Gouda, 2015 Meppel, 2016 Maassluis) wel 
was, niet groot. Extreemrechtse groepen als 
Identitair Verzet en Pegida Nederland lijken de 
voorkeur te geven aan kleinschalige, lokale pro-
'Zwarte Piet'-acties op andere plekken in 
Nederland. De Nederlandse Volks-Unie (NVU) geeft 
aan helemaal geen actie te voeren. Vaak geven 
deze groepen daarbij aan dat ze het kinderfeest 
niet willen verstoren. 

Echter, het feit dat de mars van KOZP door 
Dokkum nog vóór de landelijke intocht plaats vindt, 
zou extreemrechtse actievoerders alsnog 'de 
ruimte geven' om in actie te komen zonder de 
intocht zelf te verstoren. Ook moet er rekening 
worden gehouden met acties onderweg tegen de 
bussen die de actievoerders van KOZP vanuit onder 
meer Rotterdam en Amsterdam naar Friesland 
brengen. Daarbij moet naast acties vanuit 
extreem rechts ook rekening worden gehouden met 
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enkele actievoerende Friezen en Groningers die op 
sociale media hebben aangegeven geen 
'onruststokers uit de Randstad' te zullen dulden en 
dreigen met blokkade-acties en lekke banden. 
Voorts moet er rekening mee worden gehouden dat 
een eventuele blokkade van bussen van KOZP 
ertoe kan leiden dat deze actiegroep uitwijkt naar 
een andere plek om illegaal actie te voeren, met 
allerlei mogelijke openbare-orde-problemen tot 
gevolg, zoals vorig jaar in Rotterdam. 

Primeur: rabbijn gaat 
samenwerking aan met 
salafistische as-Soennah moskee 
Op 15 november 2017 is er onder leiding van 

de 
ontmoetingsavond 'Moskee en Synagoge, niet door 
angst te vangen' georganiseerd in de Haagse as-
Soennah moskee. De bijeenkomst stond in het 
teken van angst en veiligheid in Nederland. 

Vorig jaar werden tijdens de intocht van Rotterdam bijna 
200 demonstranten van KOZP aangehouden, omdat er een -
demonstratieverbod van kracht was. Zie NRC.ni, '198 Zwarte 
Piet-activisten aangehouden in Rotterdam', 12 november • 
2016. 

Diverse voorvallen werden gedurende de 
bijeenkomst aangehaald, zoals de anonieme 
dreigbrief die as-Soennah op 24 juni 2017 heeft 
ontvangen waarin werd gedreigd met een aanslag 
door middel van een vrachtauto (zoals deze nog 
maar enkele dagen daarvoor, met dodelijk gevolg, 
bij de Londense Finsbury Park Mosque had 
plaatsgevonden).' Ook het recente voorval waarbij 
de bouwplaats van een toekomstige moskee in 
Enschede met varkensbloed is besmeurd, werd als 
voorbeeld genoemd. 

Naar aanleiding van de door as-Soennah ontvangen 
dreigbrief hebben de rabbijn en de imam contact 
met elkaar gezocht. Tijdens de eerste ontmoeting is 
gesproken over de angst en de onzekerheid die 
zowel door de Joodse als de islamitische 
gemeenschap worden ervaren. Ondanks de 
verschillen is er veel herkenning, aldus de rabbijn 
en imam in een slotverklaring over de 
ontmoetingsavond» isammilawidamai  
kildáfig~11111~11/11/~~~ 
Eitaimaimairamamminimem 

IMINIMIIIIIIMENIEN~~111111111M. 
11111~1111111111§~~1111NOMI 

De rabbijn en imam roepen de bevoegde 
autoriteiten: gemeenten, politie, het Openbaar 
Ministerie en het Rijk, op samen met 
vertegenwoordigers uit de moslimgemeenschap te 
zoeken naar mogelijkheden die de veiligheid van 
moskeeën bevorderen, ameminammasew 

iimmimmimali De geestelijken zullen de 
komende tijd met name scholen bezoeken om 
jongeren bewust te maken van de boodschap: 
'Vreedzaam samenleven en zorgen voor elkaar'. 

De reacties vanuit de islamitische gemeenschap zijn 
niet talrijk, maar het initiatief wordt als positief 
ervaren: 

En 
wordt meerdere malen gedeeld. Een enkeling 
ervaart het als: 
E 	was namens 

bij de bijeenkomst aanwezig. Op Facebook 
Postte hij: 4113~1EME~Sita~ 

httos://www.omroenwest.nl/nieuws/3455960/Haaqse-as-
Soennah-moskee-bedreiqd-met-aanslan  

httos://al-vaneen.cominieuws/slotverklaring-
ontmoetingsavond-moskee-en-synacioge-niet-door-anost-te-
vangen/  
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Commentaar monitorspecialist 
Marokkaanse traditionele moskeeën in Nederland 
kennen in meer of mindere mate een traditie van 
interreligieuze activiteiten en open dagen voor 
joden en christenen. Voor salafistische organisaties 
in Nederland geldt dat zij in de regel niet open 
staan voor andersgelovigen. Het initiatief van een 
bijeenkomst van een joodse geestelijke voorganger 
en een salafist lijkt derhalve een primeur. 

De samenwerking tussen de synagoog en de 
Haagse salafistische moskee heeft betrekking op de 
thema's angst en veiligheid. Volgens de 
woordvoerder van de as-Soennah dient de 
bijeenkomst 'als basis'. Het is onduidelijk of het 
hier slechts om praktische tips gaat om gevoelens 
van angst te beperken of een samenwerking die 
zich mogelijk ook op andere terreinen zal 
uitbreiden. Hoe dan ook moeten zowel de rabbijn 
als de imam rekening houden met weerstand 
vanuit de eigen achterban. 

III. Cybersecurity 

Twitteraccounts van 
Europarlementariërs en 
Journalisten gehackt 
Op donderdag 9 november plaatste 
Europarlementariër 	 een bericht op 
zijn Twitteraccount waarin hij: 

De tekst werd samen 
met afbeeldingen van de Turkse president Erdogan 
en de Turkse vlag op het Twitteraccount geplaatst. 
Het bericht werd ondertekend door het Turkse 
hackerscollectief Ayyildiz Tim. Een dag later schrijft 

dat 
1.•*r-MI • 

Enkele uren later meldden ook journalist 
en (oud) Europarlementariërs 

06,~-Ï,02k dat er pogingen zijn 
ondernomen om hun Twitteraccounts te hacken. 
Volgens 	zijn uitsluitend critici van de 
Turkse president Erdogan benaderd. 
schrijft dat er door middel van `phishing' toegang 
tot zijn account is verkregen, waarna er met zijn 
Twitteraccount contact gezocht is met een in 
Duitsland woonachtige Koerden expert. 

Afbeelding 

Afbeelding: Een logo van het hackerscollectief 

illaffil~~§~~1§~§ 

.11~1111111111111~111111111111 
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De verklaring van Ayyildiz Tim roept in Nederland 
verschillende reacties op. Twitteraccounts gelieerd 
aan het platform DutchTurks.nl, dat zichzelf 
omschrijft als een nieuws- en opinieblog vanuit 
Turks-Nederlands perspectief, reageren fel op de 
aantijgingen van 	 en verwerpen 
elke vorm van Turkse betrokkenheid. Zij vragen 
zich af 'waar deze aantijgingen op zijn gebaseerd'. 
De berichtgeving om Turken te beschuldigen wordt 
'onverantwoord' genoemd. De hack zou het werk 
van de MIVD zijn geweest. 

Ayyildiz Tim is naar eigen zeggen in 2002 in Nieuw- 
Zeeland opgericht en nu in bijna 50 landen actief. 
Dit hackerscollectief is volgens een militair 
rangensysteem georganiseerd en is vooral bekend 
geworden doordat ze online de strijd aan gaan met 
andere hackerscollectieven zoals Anonymous. 

Commentaar monitorspecialist 
Dergelijke hacks hebben tot doel om een 
maatschappelijke discussies te beïnvloeden. Ze zijn 
vooral gericht tegen critici van Erdogan; gepoogd 
wordt om hen te intimideren. Nederlanders zijn in 
het verleden vaker doelwit geweest van 
vergelijkbare Turkse hackerscollectieven. 

Zo legde de Turkse Cybergroep CyberWarriorz in 
maart j.l. door een aanval op hostingbedrijf Versio 
honderden Nederlandse websites plat. Aanleiding 
voor deze actie was het weigeren van een bezoek 
van Turkse ministers aan Nederland. Zij wilden op 
een politieke manifestatie in Rotterdam spreken 
over het te houden referendum met betrekking tot 
Turkse grondwetswijzingen. 

Het is op basis van open bronnen niet vast te 
stellen op welke manier deze Turkstalige 
hackers(groepen) gelieerd zijn aan de Turkse 
overheid. Op de Twitteraccounts van Ayyildiz Tim 
en uit verklaringen die door het collectief op de 
eigen website worden gepubliceerd, blijkt grote 
sympathie voor president Erdogan met sterke 
Turks nationalistische gevoelens. In dat kader 
wordt ook wel gesproken van 'patriottische 
hackers'. 
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Inhoudsopgave 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de Directie Analyse en Strategie (DAS) van de 
Nationaal CoOrdinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV). Het bevat oen beschrijving van 
wat er naar aanleiding van de actualiteit speelt op 
sociale media en op de diverse voor de NCTV 
relevante websites, weblogs en webfora. 

De beschrijving is bedoeld als sfeerbeeld van wat 
leeft op het internet en hoeft niet altijd 
representatief te zijn voor de standpunten van 
bepaalde groeperingen. Evidente taalfouten in 
bronteksten worden ongemoeid gelaten waar 
mogelijk, Het wordt afgeraden om zelf de websites 
te bezoeken die geraiadpleegd zijn ten behoeve van 
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I. Terrorisme 

Afname Nederlandstalige ISIS-
propaganda: trend of incident? 
Het Telegramkanaal 'Kalifaatnieuws' heeft in de 
afgelopen maanden op een gestructureerde, 
systematische manier ISIS-propaganda verspreid. 
Deze propaganda was voorzien van een 
Nederlandstalige vertaling en duiding. Op het 
Telegramkanaal werden dagelijks tientallen 
berichten geplaatst. Ruim tweehonderdvijftig 
Telegramgebruikers volgden het kanaal. Een 
netwerk van Nederlandstalige jihadistische 
Telegramkanalen verspreidt links naar dit kanaal. 

De afgelopen dagen zijn diverse Telegramkanalen 
met de naam 'Kalifaatnieuws' van Telegram 
verdwenen. Dit had tot gevolg dat de 
propagandaverspreiding op dit Nederlandstalige 
ISIS-kanaal enige tijd vrijwel tot stilstand kwam. 
Jihadistische Telegramkanalen die geregeld links 
naar Kalifaatnieuws plaatsen, maakten in de 
afgelopen dagen melding van de verwijdering van 
het kanaal, maar zorgden keer op keer voor nieuwe 
links naar Kalifaatnieuws. 'Nadat kalifaatnieuws 2 
t/m 6 in één keer zijn verwijdert [sic] is dit het 
nieuwe kanaal', zo luidt het bijschrift bij één van de 
nieuwe links die in de afgelopen dagen werd 
geplaatst. Bij sommige links naar het kanaal zijn 
verwensingen geplaatst die vermoedelijk gericht 
zijn aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de 
verwijdering van de kanalen. 'Sterf in jullie woede', 
zo luidt één van die bijschriften. 

Op 16 november 2017 verscheen er een kanaal met 
de naam ‘Kalifaatnieuws1'. Opnieuw plaatsten 
verschillende Nederlandstalige jihadistische 
Telegramkanalen links naar het kanaal, dat binnen 
enkele dagen kon rekenen op negentig volgers. 
Ook op dit kanaal wordt - recent en minder recent -
ISIS-propaganda verspreid, die voorzien is van een 
Nederlandse duiding. 

Commentaar monitorspecialist 
Het Telegraamkanaal 'Kalifaatnieuws' speelde in de 
afgelopen maanden in het Nederlandse taalgebied 
een belangrijke rol in de verspreiding van 
propagandamateriaal van ISIS. Dit kanaal kon een 
radicaliserende en traumatiserende invloed 
hebben, omdat het regelmatig zeer expliciete 
beelden van onthoofdingen en andere gruwelijke 
executievormen van ISIS verspreidde. 

De propagandaverspreiding op Kalifaatnieuws hield 
de afgelopen maanden aan. Dat is opvallend 
aangezien in dezelfde periode de hoeveelheid 
propaganda die ISIS als geheel verspreidde juist 
sterk afnam als gevolg van territoriale verliezen, 
verlies van manschappen en gerichter optreden 
tegen de online activiteiten van de beweging. De 
stroom aan propagandistische informatie op 
Kalifaatnieuws leek in eerste instantie niet te lijden 
onder deze ontwikkeling. Het gebrek aan nieuwe 
ISIS-propaganda werd opgevangen door oude 
propaganda opnieuw te delen. 

De vraag is hoe de verspreiding van ISIS-
propaganda in het Nederlandse taalgebied zich in 
de komende maanden zal ontwikkelen. De afname 
van de verspreiding van radicaliserende en 
traumatiserende content die via Kalifaatnieuws 
plaatsvindt, lijkt vooral te wijten aan de talrijke 
verwijderingsacties die recent hebben 
plaatsgevonden. 

De recente toekomst zal uitwijzen of deze 
verwijderingsacties aanhouden en de effectieve 
verspreiding van ISIS-propaganda in het 
Nederlandse taalgebied inderdaad blijvend of op 
zijn minst langdurig afneemt. 

Zie ook Vveekbe,richt Internetmonitoring 42/2017 ...:',v,..v.bbc.cornineva/world-middle-east-41845285 
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Gebruik cryptocurrencies in 
financiering jihadistische strijd 
Onlangs verscheen op het sociale medium Telegram 
een kanaal waarop wordt opgeroepen om door 
middel van Bitcoins bij te dragen aan de 
jihadistische strijd in Syrië. Op dit Telegramkanaal, 
dat op 22 november 2017 ruim honderd volgers 
telde, wordt opgeroepen om een project te 
financieren, namelijk de uitbouw van een 
gevechtspost op een bergtop in Latakia die wordt 
bewoond door jihadstrijders. Onduidelijk is wie dit 
initiatief heeft opgestart. Het initiatief omschrijft 
zichzelf als 'An independent organization that is 
benefiting and providing the Mujahidin in Syria with 
weapons, financial aid and other projects relating to 
the jihad.' 

Afbeelding 

In de — tot nu toe enige - projectomschrijving die 
op het kanaal wordt gedeeld, valt te lezen dat een 
gevechtspost continu wordt aangevallen door tanks 
en sluipschutters. Daarom is er dringend behoefte 
aan onder andere een nieuw netwerk van tunnels, 
nieuwe gefundeerde vloeren, een keuken en een 
opslagkamer. De totale kosten van de nieuwe post 
bedragen 750 dollar. Donateurs worden opgeroepen 
te doneren middels Bitcoin-transacties. De oproep 
om te doneren wordt afgesloten met een quote van 
de middeleeuwse Islamitische geestelijke Ibn 
Taymiyya, die stelt dat mensen die fysiek niet in 
staat zijn om aan de jihadistische strijd deel te 
nemen, deze strijd anderszins — financieel — moeten 
ondersteunen: 'Whoever is unable to take part in 
jihadi physically is able to take part in jihad by 
means of his wealth. So those who are well off must 
spend for the sake of Allaah.' 

Commentaar monitorspecialist 
De Bitcoin is een cryptocurrency: een betaalvorm 
die niet wordt beheerd of is geïntroduceerd door 
een overheid of een andere centrale instantie 
(zoals een bank). Het is een digitaal betaalmiddel 
dat gebruikers opslaan op een online account, een 
zogenaamde `waller. Deze digitale munt kan 
worden gebruikt bij de aan- en verkoop van 
goederen of diensten. Naast de Bitcoin bestaan er 
nog tientallen andere cryptocurrencies. Het gebruik 
van cryptocurrencies kan in betrekkelijke 
anonimiteit plaatsvinden. Ze worden regelmatig 
gebruikt in het criminele milieu voor de aanschaf of 
fincanciering van illegale goederen zoals wapens. 

Onder anderen terrorisme-expert 
stelde in 2014 al dat Bitcoins ook gebruikt worden 
door jihadisten om (overzeese) financiering tot 
stand te brengen. Het financieren van de 
jihadistische strijd door middel van cryptocurrency 
lijkt steeds meer vorm te krijgen, aangezien 
jihadisten vaker en openlijk oproepen om aan de 
strijd bij te dragen middels dit betaalmiddel. 

Nu de inkomsten voor jihadistische organisaties in 
Syrië uit andere bronnen, zoals de verkoop van 
olie, afnemen, grijpen jihadisten mogelijk vaker 
naar alternatieve financieringsmogelijkheden. 
Betrekkelijk anonieme oproepen om de 
jihadistische strijd in de vorm van Bitcoins te 
steunen, kan een aantrekkelijk alternatief vormen. 
Op Telegram wordt door jihadisten, ook door 
Nederlandstaligen, vaker gesproken over het 
gebruik van cryptocurrency. 

II. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

verliest strijd tegen 
gebiedsverbod 
Het gebiedsverbod dat 	in augustus van 
dit jaar kreeg voor de buurten Schilderswijk en 
Transvaal in Den Haag voor de duur van zes 
maanden is terecht opgelegd door oud-minister van 
Veiligheid en Justitie, Stef Blok. De opgelegde 
maatregel gaat daarom met onmiddelijke ingang in. 
Dit oordeelde de rechtbank van Den Haag op 23 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 	2017. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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november 2017. Gelet op het belang van de 
nationale veiligheid is de door de minister 
opgelegde maatregel niet disproportioneel en maakt 
het geen ongerechtvaardigde inbreuk op vrijheid 
van beweging, aldus de rechter. 

vindt het gebiedsverbod in strijd met zijn 
vrijheid van meningsuiting, zijn vrijheid van 
godsdienst en zijn bewegingsvrijheid. 'Een 
oneigenlijke inbreuk op zijn grondrechten', aldus 
zijn advocaat 	 gaat in hoger 
beroep tegen het vonnis. Het moet dan blijken of 
het vonnis ook in hogere instantie standhoudt. 

Eerder deze maand (2 november 2017) vocht 
(in een kort geding) het verbod van de 

gemeente Den Haag aan om te preken in de 
boekhandel - dat fungeerde als illegale moskee - in 

. De civiele rechter 
verbood de stichting van 	 het 
pand te gebruiken voor maatschappelijke 
doeleinden (zoals gebedsruimte) op straffe van een 
dwangsom. 

`Fans' van 	laten online weten hem te steunen 
in hoger beroep. 

bestempeld de uitspraak van de rechter als 

111~11~311~11111~, 

11111~11.~~~ 
is kort na de uitspraak van 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 27/2017. 

de rechter heel actief op Facebook (ook middels een 
livestream vanuit zijn huiskamer). Hij daagt de 
minister uit 
te openbaren aan de rechters en het Nederlandse 
volk. 

. De rechters zouden volgens__ onder 
druk worden gezet doordat ~Maa 

ziet het 
daarom als zijn plicht om de 'juiste' islam uit te 
dragen en verwijt de Nederlandse overheid dat 
moslims slachtoffers zijn, 	vraagt zijn 
achterban, maar nog nadrukkelijker de hele 
moslimsgemeenschap, wat men gaat doen naar 
aanleiding van de uitspraak van de rechter: 

De PVV wil dat het Nederlanderschap van 
wordt ingetrokken en dat hij wordt uitgezet. 

Commentaar monitorspecialist 
staat al jaren in de aandacht vanwege 

zijn salafistische en intolerante boodschap. Hij zet 
duidelijk zijn radicale standpunten uiteen en 
schroomt niet de gewelddadige jihadstrijd aan de 
orde te stellen. Hij heeft echter geleerd behendig te 
manoeuvreren binnen de (opgerekte) kaders van 
vrijheid van meningsuiting. De rechterlijke 
uitspraak zal voor hem als een grote domper 
komen. De rechter doet voor het eerst een 
uitspraak die bepaalde uitspraken van 
dermate problematiseert dat een gebiedsverbod als 
gegrond wordt beoordeeld. Daarnaast zal de 
uitspraak van de rechter ook gevolgen hebben voor 
de wijze waarop salafistische voormannen in 
Nederland prediken over thema's die raken aan 
jihad en intolerantie ten opzichte van bepaalde 
groepen. Zij weten nu dat de Nederlandse overheid 
over instrumenten beschikt om op te treden. 

Het gebiedsverbod is een tijdelijke maatregel. Het 
ontzegt 	voor de duur van zes maanden een 
fysiek podium in de Transvaal en Schilderswijk in 
Den Haag en heeft inmiddels geleid tot een 
terruggang van 'moskee'bezoekers. Het is echter, 
gezien eerdere ervaringen, te voorzien dat 
een nieuwe (digitale) manier gaat zoeken voor een 
podium. Hierbij zal 	waarschijnlijk ook de 
confrontatie met de autoriteiten blijven zoeken. De 
eerste reacties van 	lijken hier ook op te 
wijzen. Deze laten zien dat hij de Nederlandse 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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moslims probeert te overtuigen in actie te komen, 
waarbij hij het niet kan laten om weer scheidslijnen 
te creëren (moslims versus de Nederlandse 
politiek). Zoals in DTN 46 staat, dat begin deze 
week naar de Tweede Kamer is verzonden, lijkt 

buiten de eigen salafistische kringen, 
slechts beperkt op adhesiebetuigingen te hoeven 
rekenen. 

Nijmegen beoogd toneel van 
Pegida-demo en tegendemo's 
'Pegida Nederland' heeft aangekondigd op zondag 
26 november 2017 in Nijmegen te gaan 
demonstreren. De demonstratie begint om 13.00 
uur op het Joris Ivensplein en gaat gepaard met 
een route door de stad waarbij de organisatie de 
aanwezigen vraagt om 'zoveel mogelijk de 
Nederlandse Vlag te laten zien'. In een 
aankondiging op sociale media van Pegida 
Nederland staat verder dat men door mee te lopen 
'laat zien dat we het SPUUGZAT zijn hoe de ELITE 
met ons omgaat!'. Ook wil de organisatie met de 
demonstratie het belang van Nederland en de 
Nederlandse cultuur benadrukken: 'Samen sterk, 
Samen voor behoud van de NEDERLANDSE normen 
en waarden! Samen sterk voor ons vaderland! 
Wij zijn trots om Nederlander te zijn!'. 

Op een banner die Pegida Nederland gebruikt ter 
promotie van de demonstratie in Nijmegen, is een 
verwijzing naar . 	1 opgenomen. Naast een 
toelichting op zijn betrokkenheid bij een aantal links 
georienteerde initiatieven, staat er: 'Volgens G20- 
relschopper 	f begint de revolutie in 
Nijmegen'. 

Er zijn inmiddels twee Facebookevents gestart 
waarin opgeroepen wordt om de Pegida-
demonstranten te verhinderen om in Nijmegen te 
kunnen demonstreren. Het eerste event is 
onderdeel van een 'antiracistische marathon' die is 
georganiseerd door 'Nijmegen tegen Racisme' en 
die plaatsvindt op 25 en 26 november 2017. Deze 
tweedaagse manifestatie omvat onder andere 
workshops, discussies, films en 'acties voor het 
versterken van de strijd tegen racisme'. Eén van die 
acties is op Facebook aangekondigd als 'Acties 
Tegen Pegida'. Dit event is georganiseerd door de 
intiatieven 'Nijmegen Tegen Racisme' en 'Laat ze 
niet lopen'. Tot op heden hebben 139 personen 
aangegeven geïnteresseerd te zijn in het 
Facebookevent. 

Het tweede Facebookevent is 'Stop Pegida in 
Nijmegen!', ook georganiseerd door 'Laat ze niet 
lopen'. Over dit event zeggen 28 personen te gaan 
en zijn 140 personen geïnteresseerd. 

Op het online platform IndyMedia NL' wordt in een 
oproep voor acties tegen Pegida eveneens verwezen 
naar de Pegida-demonstratie. Zo staat er over de 
Pegida-aanhangers: 'We moeten niet vergeten dat 
het altijd en overal mogelijk is om aan te vallen.' 
Ook wordt gevraagd om 'creatief' te zijn met 
tegenacties: 'We vragen u om creatief te zijn: gooi 
alles naar wens of saboteer ze op een andere 
manier.' De oproep sluit af met: 'Op 26 november 
de straat op! Laat ze rennen.' Verder is op 
Indymedia melding gemaakt van het verspreiden 
van een flyer in Nijmegen met de tekst 'Pegida = 
Nazi's'. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Voor de twee tegendemo's geldt dat de acties, 
evenals de door Pegida georganiseerde 
demonstratie, moeten plaatsvinden op het Joris 
Ivensplein. Van de tegendemonstraties is niet 
bekend of deze vooraf zijn aangemeld bij de 
gemeente Nijmegen. Dit is wel het geval bij de 
Pegida-demonstratie, waar door de gemeente ook 
toestemming voor is gegeven. 

Commentaar monitorspecialist 
De extreemrechtse anti-islamactiegroep 'Pegida 
Nederland' is de afgelopen maanden zeer actief 
geweest. Zo hebben zij diverse initiatieven 
ontplooid om aandacht te vragen voor het 
vermeende gevaar van de islam of om pro-Zwarte 
Piet-standpunten te verkondigen. In het deze week 
verschenen 46e 'Dreigingsbeeld Terrorisme 
Nederland' (DTN) is tevens gewezen op de 
toenemende radicaliteit van de uitspraken en acties 
van Pegida Nederland. 

'Laat ze niet lopen' is een initiatief van de 
extreemlinkse groepering Anti-Fascistische Actie 
(AFA). De naam verwijst naar de missie om te 
voorkomen dat in hun ogen extreemrechtse 
groepen kunnen demonstreren of een protestmars 
kunnen lopen. Het initiatief is vaker opgestart 
zodra Pegida Nederland liet weten te gaan 
demonstreren. Dit leidde onder andere in oktober 
2015 in Utrecht tot kleinschalige gewelddadige 
confrontaties en in november 2016 in Den Haag tot 
een groot aantal arrestaties van tegen-
demonstranten toen zij, ondanks een 
demonstratieverbod, toch kwamen opdagen en 
bevelen van de handhavingsinstanties niet wilden 
opvolgen. 

Indymedia.nl is het grootste online platform voor 
extreem links en links-activistisch Nederland. Daar 
wordt vaker opgeroepen om actie te ondernemen 
tegen (extreem-)rechtse initiatieven. In sommige 
gevallen, zoals ook nu, gaat dat gepaard met een 
expliciete oproep tot het gebruik van 
buitenwettelijke middelen. 

Nijmegen geldt van oudsher als een links bolwerk, 
hoewel recentelijk ook extreemrechtse 
actiegroepen als 'Nijmegen Rechtsaf' actief zijn. 

Zie ook Signalement Terrorisme en Radicalisering 17/.. Ï. 
Het kwam in oktober 2017 zelfs tot een confrontatie tussen 

aanhangers van 'Nijmegen Rechtsaf' en aanhangers van AFA 
tijdens een bijeenkomst over Zwarte Piet in Nijmegen. 

De signatuur van Nijmegen als een 'linkse' stad 
maakt het opkomstpotentieel voor de tegendemo's 
daar relatief groot. Ook kan de verwijzing naar 

in een banner van Pegida als provocatie 
worden opgevat door extreemlinkse activisten. 

Overigens valt niet uit te sluiten dat de 
burgemeester van Nijmegen (één van) de 
betrokken partijen verbiedt op zondag te 
demonstreren indien de dreigingsinschatting daar 
aanleiding toe geeft of indien de 
tegendemonstraties niet worden aangemeld. 

Zwart Front opgeheven 
De extreemrechtse groepering 'Zwart Front' lijkt na 
ruim vijf jaar voornamelijk online en een enkele 
keer op straat actief te zijn geweest, te zijn 
opgeheven. Sinds enkele weken zijn de website en 
sociale mediakanalen van Zwart Front niet meer 
bereikbaar. Bovendien kwam de doorgaans goed 
geïnformeerde extreemlinkse antifascistische 
onderzoeksgroep 'Kafka' op 16 november 2017 met 
de volgende tweet: 'Fascistische splinterorganisatie 
#ZwartFront uit #Nijmegen opgehouden te 
bestaan. Overgebleven activisten nu actief bij 
#Voorpost en #Erkenbrand.' Vanuit andere 
extreemrechtse actiegroepen is er online geen 
reactie op of aandacht voor het opheffen van Zwart 
Front geweest. 

Enkele zichtbare, openbare optredens van Zwart 
Front in de afgelopen jaren waren de deelname aan 
een grote manifestatie van de Partij Voor de 
Vrijheid (PVV) van Geert Wilders op 21 september 
2013 in Den Haag en de deelname van de oprichter 
van Zwart Front aan een jeugdconferentie op 21 tot 
en met 24 september 2015 in Damascus (Syrië), 
die werd georganiseerd door het Assad-regime. Ook 
is Zwart Front in de afgelopen jaren een enkele 
keer betrokken geweest bij een kleinschalige pro-
Assad demonstratie in Nederland. Voorts heeft 
Zwart Front in samenwerking met de lokale 
extreemrechtse actiegroep ‘Defend Gouda' op 23 
april 2016 gedemonstreerd tegen de komst van een 
asielzoekerscentrum in de Prins Willem 
Alexanderkazerne in Gouda. De opkomst bij die 
laatste demo was minder dan vijftig personen. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Logo van Zwart Front op website en Facebook 

Online verscheen op onregelmatige basis het 
internetmagazine 'Bellum' van Zwart Front, dat er 
tamelijk professioneel uitzag en vooral artikelen 
bevatte over het Italiaans fascisme. Ook was Zwart 
Front actief met een weblog met de naam 'De 
Aanval', waarin vooral propgandamateriaal werd 
verspreid zoals strijdliederen, spotprenten, brieven 
en steunbetuigingen. De in december 2015 
opgerichte Facebookpagina 'Zwarthemd' was een 
zogenaamde 'culturele webwinkel' van Zwart Front, 
waarin de voorliefde voor het Italiaans fascisme in 
doorklonk. De groepering speelde bovendien af en 
toe in op de actualiteit, zoals in de zomer van 2014 
toen de groepering de ebola-epidemie die in enkele 
West-Afrikaanse landen heerste, aangreep om te 
pleiten voor het sluiten van de grenzen voor alle 
asielzoekers uit Afrika. 

Commentaar monitorspecialist 
`Zwart Front' werd in maart 2012 opgericht en kon 
worden getypeerd als een ultranationalistische, 
fascistische en anti-democratische groepering. 
Zwart Front is altijd klein gebleven (maximaal tien 
personen) en was voornamelijk actief op internet 
en in en om Nijmegen en in het zuiden van 
Nederland. De groepering heeft zich altijd afgezet 
tegen de 'gevestigde' nationalistische bewegingen 
en partijen in Nederland. Zo heeft Zwart Front 
nooit iets gezien in de democratische lijn van de 
Nederlandse Volks-Unie (NVU), maar ook niets in 
de zogenaamde skinhead-subcultuur. 

De naam 'Zwart Front' is waarschijnlijk een 
verwijzing naar het Zwart Front dat in 1934 werd 
opgericht door de Nederlandse fascistische politicus 
Arnold Meijer. Deze fascistische beweging, die in 
1941 door de Duitse bezetter werd verboden, was 
gericht op het fascistische Italië, fel antisemitisch, 
antikapitalistisch en antimarxistisch. 

Het 'nieuwe' Zwart Front heeft nooit een groot 
stempel op extreemrechts in Nederland kunnen 
drukken. Waar de solidariteit van Zwart Front met 
Assad op gebaseerd was, is niet geheel duidelijk 
geworden. Mogelijk sprak het autoritaire, 
autocratische, seculiere, anti-Amerikaanse en 
antisemitische regime tot de verbeelding. Het is 
vooralsnog onduidelijk wat de precieze reden van 
het opheffen van Zwart Front is. Het is zeker 
mogelijk - zoals door 'Kafka' in een tweet is 
gesuggereerd - dat voormalige aanhangers van 
Zwart Front zich hebben aangesloten bij andere 
extreem rechtse groepen in Nederland. 

lekbericht Internetmonitoring 3/2016. 
Weekbericht Internetmonitoring 34/2014. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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te bezoeken die - geraadpleegd zijn ten behoeve van 
het weekbericht, omdat het IP-adres voor derde 
partijen zichtbaar is en herleidbaar kan zijn tot de 
overheid. 
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Het weekbericht dient te worden behandeld als 
vertrouwelijk document. Voor verder gebruik en/of 
verdere verspreiding van het weekbericht graag 
overleggen met DAS. Uw reacties zijn welkom op 
10:29' 



Z. Terrorisnk. 

Nieuwe ISIS-propaganda: 
Amsterdam, het Vaticaan en het 
WK voetbal in Rusland als doelwit 
Op verschillende sociale media kanalen roepen ISIS 
sympathisanten de afgelopen weken op om 
aanslagen te plegen. Doelwitten die steeds vaker 
genoemd worden zijn onder andere het Vaticaan, 
de paus en het WK voetbal in Rusland (2018). Met 
name het Vaticaan en de paus worden de afgelopen 
weken in toenemende mate als doelwit genoemd. 
Daarnaast zijn verschillende Europese steden 
waaronder Rome en Amsterdam onderwerp van 
bedreigingen en oproepen van ISIS. 

Afbëéltling 

Afbeelding waarin Amsterdam als doelwit wordt 
genoemd. 

Op één van de affiches die recent verscheen, is de 
Kalverstraat afgebeeld met daarboven de zwart-
witte vlag van ISIS. Daarnaast bevat het affiche de 
dreigende tekst 'Message deliverd, 'Very soon in 
your homes'. Ook wordt de datum 01-01-2018 
genoemd. Op het fiche van Amsterdam wordt 
gerefereerd aan de deze week verschenen 
propaganda-film 'Flames of War II - Until the Final 
Hour', uitgebracht door het aan ISIS gelieerde 
mediabureau Al-Hayat. De afbeelding die hier is 
gebruikt, is onder andere terug te herleiden naar de 
Arabischtalige reiswebsite stravelerpedia.ner 
waarop verschillende afbeeldingen van Amsterdam 
zijn geplaatst. 

Op sociale mediakanalen die sympathiseren met 
ISIS verschenen de afgelopen weken ook affiches 
die bedreigingen ten aanzien van het aanstaande 
WK voetbal in Rusland bevatten. Eén van de 
affiches bevat een grafische beeltenis van 

"C-2filr"~"t& die 
is onthoofd. 

Commentaar monitorspecialist 
Op sociale mediakanalen waarop gesympathiseerd 
wordt met ISIS, worden regelmatig affiches 
gepubliceerd. Ze bevatten oproepen tot het plegen 
van aanslagen of bevatten bedreigingen. De 
afgelopen jaren refereerden dergelijke affiches 
vooral aan (Europese) steden of grootschalige 
evenementen zoals de Olympische Spelen. 

De bedreiging ten aanzien van Amsterdam past in 
een langere reeks bedreigingen die de afgelopen 
jaren op sociale mediakanalen van ISIS(-
sympathisanten) zijn geuit. Ook de rol van 
christelijke symbolen in ISIS-propaganda is niet 
nieuw. Rome heeft altijd al een prominente plek 
gehad in IS propaganda. Zo werd een IS magazine 
naar Rome ('Rumiyah') vernoemd. ISIS beschouwt 
Rome als belangrijk symbolisch doelwit in de 
'kruistocht tegen het Westen'. 

De affiches dienen twee doelen: ze beogen mensen 
te inspireren om aanslagen te plegen op specifieke 
doelen. Ten tweede kan de verspreiding van dit 
soort affiches beschouwd worden als een middel 
om de vrees en angst voor aanslagen van ISIS te 
voeden. 

Op Nederlandstalige sociale media kanalen die 
symphatiseren met de jihadistische strijd is 
vooralsnog niet gereageerd op de bedreiging 
richting Amsterdam. 

ISIS publiceert Flames of War II 
Het al-Hayat Media Center van ISIS heeft een 
nieuwe propagandafilm gepubliceerd: 'Flames of 
War II - Until the Final Hour'. De film duurt 58 
minuten en kan beschouwd worden als het vervolg 
op de in 2014 uitgebrachte film 'Flames of War'.1  
De film bevat scenes van verschillende militaire 
operaties die door ISIS zijn uitgevoerd in de Sinaï-
woestijn en de Syrische stad Palmyra/Tadmoer. 
Naast zeer gewelddadige executiescenes worden 
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ook beelden getoond van de inmiddels overleden 
ISIS-commandanten 	en 	. Het 
Westen, en meer specifiek de internationale coalitie 
tegen ISIS, wordt beschuldigd van het doden van 
onschuldige moslims. 

Afbeelding  

beweging in Syrië en Irak doormaakt. 

ISIS is militair sterk aan de verliezende hand in 
Syrië en Irak. Daarmee lijkt de beweging steeds 
afhankelijker te worden van propaganda om de 
moraal onder symphatisanten hoog te houden en 
het zelfbeeld intact te houden. ISIS beweegt zich 
hiermee steeds verder op het pad van 
propagandaverspreiding dat andere totalitaire 
bewegingen eerder aflegden. Voor ISIS wordt het 
steeds minder van belang dat aanhangers 
onderscheid kunnen of willen maken tussen feit en 
fictie of waarheid en leugen. 

II. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

De film wordt sinds zijn verschijning ook op een 
Nederlands social mediakanaal verspreid. In het 
commentaar bij de video wordt voormalig president 
Barack Obama een 'ezel van de joden', genoemd en 
Donald Trump 'de nieuwe Farao'. Een executiescene 
waarin een gevechtspiloot levend wordt verbrand, 
wordt toegejuicht met de woorden: 	_ 
Mitailinek~511~111111111~ 

Commentaar monitorspecialist 
De thematiek van de laatste versie van Tlames of 
War' is te vergelijken met de thematiek die aan 
bod komt in de eerder gepubliceerde versie. In 
beide delen ligt de focus op de succesvolle militaire 
operaties van ISIS en worden er beelden gedeeld 
van beroemde leiders van ISIS. 
Er wordt niet gesproken over de recentelijk 
territoriale verliezen die ISIS heeft geleden. 
Daarmee bevestigt deze film dat feitelijke 
gebeurtenissen en ontwikkelingen in jihadistische 
strijdgebieden nauwelijks of zeer beperkt effect 
hebben op de inhoud van ISIS-propaganda. ISIS-
propaganda houdt sympathisanten van de 
beweging een grotendeels cosmetische 
werkelijkheid voor. Een werkelijkheid die slechts 
beperkt, of zelfs op geen enkele wijze 
correspondeert met actuele ontwikkelingen die de 

Trump retweet drie anti-moslim 
tweets van 
Verschillende media berichtten deze week over de 
Amerikaanse president Donald Trump nadat hij drie 
Twitterberichten van 

retweette. De drie tweets bevatten filmpjes 
waarin gewelddadigheden te zien zijn. In het 
bijschrift van 	 bij de tweets wordt de 
suggestie gewekt dat de daders in de filmpjes 
moslim zijn. Eén van de tweets verwijst naar een 
filmpje op de Nederlandse videosite ‘Dumpert.n1' 
waarin een jongen een andere jongen mishandelt 
terwijl deze op krukken loopt. Een ander laat een 
man zien die een beeld van de Heilige Maagd Maria 
stukgooit. Het derde filmpje laat een executie zien 
van iemand die van een dak wordt gegooid. 

3 
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Inmiddels wordt van de drie filmpjes betwist of de 
daders moslim zijn, of wordt verweten dat de 
context van de filmpjes anders is dan het bijschrift 
doet vermoeden. Als reactie op het 'Nederlandse' 
filmpje heeft de Nederlandse ambassade in 
Washington een tweet gestuurd naar Donald Trump 
en 	 waarin zij hen wijst op de 
Nederlandse achtergrond van de dader en dat hij 
inmiddels zijn straf voor het voorval heeft gehad en 
uitgezeten. 

In een reactie heeft de woordvoerder van het Witte 
Huis gezegd dat 'het er niet toe doet of de filmpjes 
nep zijn of niet, maar dat de dreiging wel echt is'. 

In Nederland hebben extreemrechtse actiegroepen 
vooralsnog niet gereageerd op de retweets van 
president Trump. Wel heeft de rechtspopulistische 
weblog 'GeenStijl' er aandacht aan besteed. Ook 
daar wordt op de foutieve aanname gewezen dat 
het in het Dumpert-filmpje om een moslimmigrant 
zou gaan. 

Vanuit extreemlinkse groepen is geen reactie 
geweest op het nieuws. De linkspopulistische 
website ‘Krapuul.n1' heeft wel een artikel gewijd aan 
de tweets van Trump. Naast het Dumpert-filmpje 
gaat het artikel in op de beweegredenen van 
president Trump en de uitspraken van zijn 
woordvoerder: ‘Trump beoordeelt nieuwsberichten 
niet op waarheidsgetrouwheid, maar op de vraag of 
ze gebruikt kunnen worden voor het bevorderen 
van zijn politieke agenda. Of het bericht waar is 
doet er niet toe. Punt is dat het waar had kunnen 
zijn.' 

Afbeelding 

Zie bijvoorbeeld 

11111111111~1~1111111111111  

Afbeelding 

Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
Het feit dat Donald Trump drie anti-moslimfilmpjes 
retweette die afkomstig waren van 

heeft internationaal 
veel commotie teweeg gebracht. 	staat 
erom bekend dat zij intimiderende en provocatieve 
tactieken hanteert om hun boodschap over te 
brengen. Zo plaatsen zij regelmatig filmpjes online 
waarin zij actievoeren in wijken waar overwegend 
mensen wonen met een migrantenachtergrond, of 
bij islamitische bedrijven, zoals een halal-slagerij. 
Deze 'directe actie'-methoden van 	zien 
we ook in Nederland de laatste tijd opduiken. Zo 
ging de 'Zwarte Pieten Actiegroep' afgelopen 
zaterdag bij 	 langs en filmde het 
huis en maakte haar adres openbaar. Ook ging 
vorige week een aantal personen die mogelijk aan 
de extreemrechtse groep `Pegida Nederland' 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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gelieerd zijn, verkleed als Zwarte Piet een 
basisschool binnen om te pleiten voor het behoud 
van Zwarte Piet. 

Sinds Trump naar tweets van 	 heeft 
verwezen, wordt hier op de Facebookpagina van 

veelvuldig naar verwezen. Ook 
worden filmpjes geplaatst van interviews die 7;--

heeft gegeven aan allerlei mainstream 
media als gevolg van de retweet-actie van Trump 
en bedanken ze hem voor zijn steun. Op deze 
manier proberen ze van het momentum gebruik te 
maken en de aandacht op hun eigen 
propagandistische boodschappen te richten. 

Deze casus laat zien dat een boodschap van 
gekende radicale of extremistische groeperingen 
gelegitimeerd kunnen worden zodra een bekend 
publiek figuur deze onderschrijft. Bovendien 
gebruikt 	 in dit geval de media-
aandacht die hierop volgt in het eigen voordeel 
door hun standpunten aan een groter publiek te 
presenteren. De tweets van de Britse groep en het 
retweeten ervan door de president van de 
Verenigde Staten dragen bij aan het meer 
mainstream maken van een polariserende en zelfs 
haatzaaiende boodschap. 

Opnieuw demonstratie anti-
`Zwarte Piet'-activisten in Dokkum 
Diverse anti-'Zwarte Piet'-actieg roepen willen 
komende zaterdagmiddag 2 december 2017 
opnieuw gaan demonstreren in Dokkum, zo 
kondigen ze aan op hun websites en sociale 
mediakanalen. De oproep voor de demonstratie 
wordt gedaan door (deels radicale) actiegroepen en 
initiatieven als 'Kick Out Zwarte Piet', 'Zwarte Piet is 
Racisme', 'Stop Blackface', 'Free Your Mind' en 
'Progressive Groningen'. Ook diverse extreemlinkse 
webpagina's, zoals Indymedia.nl, Doorbraak.eu  en 
Glop.nl, delen en steunen de oproep. 

De demonstratie wordt gehouden onder het motto 
'Manifestatie voor vrijheid van meningsuiting en 
demonstratierecht' en is een reactie op het niet 
doorgaan van de door de autoriteiten aanvankelijk 
toegestane demonstratie tijdens de landelijke 

Facebookpagina van 	heeft op dit moment-
ruim 1,9 miljoen 'likes' en ruim 1,75 miljoen volgers. Het is 

- onduidelijk hoe deze aantallen zijn veranderd sinds de 
retweets van Trump. 

intocht van Sinterklaas in Dokkum op 18 november 
2017. Op die dag werden enkele bussen van anti-
'Zwarte Piet'-demonstranten op de snelweg A7 
klemgereden door boze tegenstanders. Hierna werd 
de demonstratie van de tegenstanders van 'Zwarte 
Piet' alsnog verboden door de autoriteiten vanwege 
angst voor 'ernstige wanordelijkheden'. Zo zouden 
er aanwijzingen zijn geweest dat voorstanders van 
'Zwarte Piet' vuurwerk wilden inzetten tijdens de 
demonstratie. Het OM is een onderzoek gestart 
naar de blokkade van de snelweg omdat dit 
strafbaar is. 

In tegenstelling tot de eerste demonstratie lijken de 
meeste Friezen, ook degenen die verantwoordelijk 
waren voor de blokkade op de A7, dit keer geen 
probleem te hebben met de demonstratie. De 
extreemrechtse actiegroep 'Pegida Nederland' heeft 
echter laten weten dat ze wél met een tegenactie 
zal komen. Pegida stelt in een tweet met 'een 
kindvriendelijke en ludieke actie' te komen, 
namelijk verkleed als 'Zwarte Piet' pepernoten 
uitdelen in Dokkum. Op Facebook wordt 
nadrukkelijk gesteld dat er geen demo van Pegida 
komt. De drijfveer van Pegida is het feit dat de anti-
'Zwarte Piet'-activisten stellen te zijn beknot in hun 
demonstratierecht door hun tegenstanders. Volgens 
Pegida worden hun actievoerders echter ook 
geregeld beknot in hun demonstratierecht door 
(extreemlinkse) tegenstanders. Daarom 'Gelijke 
monniken gelijke kappen toch...', aldus Pegida. In 
de reacties op de Facebookpagina van Pegida wordt 
door enkelen gesproken over 'de slag om Dokkum'. 
Enkele andere strijdbare reacties op die pagina: 

Zie- Weekbericht Internetmonitoring 46/2017, NRc.ni, 
'Burgemeester verbiedt protest tegen Zwarte Piet in Dokkum', 
18-11-2017 en HartvanNederland.nl, ‘Dokkum: 'Voorstanders 
Zwarte Piet namen zwaar vuurwerk mee naar intocht', 20-11-
2017. 

Leeuwarder Courant, 'Anti-pietdemonstranten in Dokkum 
'hartstikke wolkom", 29-11-2017. 
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en 

Op de Facebookpagina van Pegida, Twitter en 
diverse rechts-populistische webpagina's, zoals 
GeenStijI, wordt de demonstratie van de anti-
'Zwarte Piet'-actievoerders neergezet als een 
potentieel gewelddadige. Daarbij wordt een link 
gelegd met de vermelding van de actiegroep 'Kick 
Out Zwarte Piet' in het 'Dreigingsbeeld Terrorisme 
Nederland' van de NCTV, waardoor vervolgens -
onterecht - wordt geconcludeerd dat de actiegroep 
'extremistisch' of 'terroristisch' zou zijn. Op Twitter 
en Facebook worden voorts over en weer 
bedreigingen geuit door voor- en tegenstanders van 
'Zwarte Piet' in aanloop naar de demonstratie van 
komend weekend. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de bussen van 
de anti-'Zwarte Piet'-actievoerders dit keer 
politiebegeleiding krijgen naar Dokkum om 
eventuele blokkades te voorkomen. Dit heeft bij 
met name Pegida Nederland weer geleid tot boze 
reacties. 'Indien dat het geval is, willen wij van 
deze service de volgende keer ook gebruik maken! 
Te gek voor woorden wanneer dit waar is, want 
zoals bv in Enschede maar ook in andere steden 
was politie niet eens bereid te zorgen voor 
begeleiding naar station', aldus Pegida op Facebook. 

Commentaar monitorspecialist 
Naast het protest tegen de 'racistische' figuur 
'Zwarte Piet' willen de anti-`Zwarte Piet'-
actievoerders dit keer vooral ook hun 
demonstratierecht afdwingen. Het is duidelijk dat 
de autoriteiten hierin welwillend zijn en allerlei 
maatregelen hebben getroffen om de demonstratie 
dit keer wél door te kunnen laten gaan. Aangezien 
er in tegenstelling tot bij de landelijke intocht geen 
grote mensenmassa's met kinderen in Dokkum 
aanwezig zijn, lijkt de kans op grote openbare-
orde-problemen dit keer minder groot te zijn. Ook 
lijkt de weerstand vanuit Friesland tegen deze 
demonstratie, mede gezien de reacties op sociale 
media, veel minder te zijn dan tijdens de intocht. 
Van eventuele online moblisatie van Friezen voor 
eventuele acties is (nog) geen sprake. 

De grootste weerstand tegen de demonstratie komt 
dit keer vanuit de extreemrechtse actiegroep 
'Pegida Nederland'. Het is echter de vraag of deze 
actiegroep veel mensen voor een tegenactie kan 
mobliseren. Hoewel een grote, eventueel 
gewelddadige confrontatie tussen voor- en 
tegenstanders van 'Zwarte Piet' dit keer niet heel 
waarschijnlijk lijkt, kan ook niet helemaal worden 
uitgesloten dat enkelingen toch de confrontatie 
opzoeken of de demonstratie willen voorkomen 
door tegenacties. 

Ten slotte, op sociale media en op rechts-
populistische en extreemrechtse websites worden 
actievoerders van 'Kick Out Zwarte Piet' in de 
afgelopen dagen onterecht beschuldigd van 
terrorisme of extremisme, omdat de actiegroep 
wordt genoemd in het meest recente 
'Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland' van de 
NCTV. Echter, in het dreigingsbeeld schrijft de 
NCTV al sinds enkele jaren over de gepolariseerde 
discussie rondom 'Zwarte Piet' omdat die discussie 
zowel bij voor- als tegenstanders een 
voedingsbodem kan zijn voor eventuele 
buitenwettelijke acties. De actiegroep 'Kick Out 
Zwarte Piet' staat in het dreigingsbeeld 
omschreven als een extreemlinkse en 
antiracistische activistische organisatie en dus niet 
als een extremistische, laat staan terroristische 
organisatie. 

https://www.nctv.nl/binaries/DTN46%20Samenvatting__  tcm 
31-289786.pdf 

6 
*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 48/2017 

Wilders doet aangifte tegen 
kabinet Rutte III 
Geert Wilders heeft donderdagochtend 30 
november 2017 samen met Marjolein Faber, 
voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de PVV, 
aangifte gedaan tegen premier Mark Rutte wegens 
discriminatie. In een aangiftebrief aan de Officier 
van Justitie zetten zij uiteen waarom zij aangifte 
doen: 'Onder leiding van premier Rutte worden 
Nederlanders onterecht ongelijk behandeld of wordt 
er ten aanzien van hen onderscheid gemaakt op 
verschillende belangrijke sociale, economische en 
culturele gebieden en/of andere terreinen van het 
maatschappelijke leven zoals o.a. met betrekking 
tot. [sic] de gezondheidszorg, wonen, (vrijstelling 
van) belastingen en vele andere zaken.' 

Om steunbetuigingen te verzamelen heeft de PVV 
de website 'https://www.rutte3discrimineert.nl/'  in 
het leven geroepen. Daar zouden tot nu toe ruim 
37.000 personen op gereageerd hebben. Ook 
worden bezoekers van de website opgeroepen 
voorbeelden van discriminatie van Nederlanders in 
te sturen. Een selectie van die voorbeelden zijn op 
de website onder elkaar gezet. 

Naast het doen van aangifte tegen de premier heeft 
Wilders een demonstratietour aangekondigd. De 
PVV-leider is voornemens om vanaf januari met zijn 
demonstratietour alle provincies in Nederland aan 
te doen. De eerste demonstratie moet op zaterdag 
20 januari 2018 om 14.00 uur gaan plaatsvinden, 
op het Stationsplein in Rotterdam. 

https://www.pvv.nl,/images/Brief_t.a.v. Officier_yanjustitie 
-JPg 
'PVV-leider Wilders on tour tegen Rotte', AD.nl, 25 november 

2017. 

Met de demonstratietour richt Wilders zich tegen 
'het kabinet Rutte 3, islamisering en discriminatie 
van Nederlanders'. 

Onder meer op pro-PVV Facebookpagina's als 'PVV-
op-één' en 'PVV Aanhangers' wordt het bericht over 
de aangekondigde demonstratie gedeeld. Verder 
heeft de extreemrechtse actiegroep 'Identitair 
Verzet' op de eigen Facebookpagina inmiddels 
verklaard de aangekondigde demonstratietour van 
Wilders te ondersteunen. In dit kader is een 
Facebookevent aangemaakt. Daarvan hebben 23 
personen aangegeven bij de demonstratie aanwezig 
te zijn, 74 personen laten weten geïnteresseerd te 
zijn. Het is vooralsnog onbekend hoe de PVV op dit 
ondersteuningsaanbod reageert. 

Commentaar monitorspecialist 
De aangifte en de aangekondigde demonstratietour 
van Wilders kunnen niet los worden gezien van de 
komende gemeenteraadsverkiezingen die in maart 
2018 worden gehouden. De beslissing om 
Rotterdam als eerste demonstratielocatie te kiezen 
lijkt dan ook van strategische aard te zijn, 
aangezien Wilders herhaaldelijk heeft benadrukt 
dat de PVV in 2018 meedoet aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in die stad. 

Van deze acties gaat een aanzuigende werking uit 
op extreemrechtse groepen. Het is bekend dat 
extreemrechtse groeperingen in sommige gevallen 
mee willen liften op initiatieven van prominentere 
partijen als dit aansluit op hun eigen agenda. Dit 
gebeurde bijvoorbeeld ook toen PvdA-politicus 
Ahmed Marcouch in juli 2017 werd voorgedragen 
als burgemeester van Arnhem. De PVV 
organiseerde een demonstratie tegen die 
voordracht en ook toen probeerden extreemrechtse 
en rechts-extremistische groepen als de 
'Nederlandse Volks-Unie', 'Pegida Nederland', 
'Identitair Verzet', 'Nijmegen Rechtsaf' en 
'Nederlands Verbond' zich daarbij aan te sluiten. 
Omdat dergelijke initiatieven van prominente 
politici of politieke partijen vaak gepaard gaan met 
de nodige media-aandacht, grijpen extreemrechtse 
groepen dit aan om zelf ook in beeld te komen. Dit 
wekt bovendien de suggestie dat hun veelal 
islamofobe agenda legitiem is en breder leeft dan 
in werkelijkheid het geval is. Tegelijkertijd moet in 
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 27/2017. 
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rekening worden gehouden met acties vanuit 
extreemlinks gericht tegen 'gepercipieerd' 
extreemrechts. Hier vallen volgens extreemlinks 
naast extreemrechtse actiegroepen ook de politieke 
partijen PVV (Wilders) en Forum voor Democratie 
(Baudet) onder. 

In meer algemene zin plaatst Wilders met zijn 
initiatief van een demonstratietour en het thema 
`discriminatie van Nederlanders', 'Nederlanders' 
tegenover 'buitenlanders'. Alle voorbeelden van 
discriminatie die op de speciaal daarvoor opgezette 
website zijn geplaatst gaan daarover. Daarbij wordt 
'de Nederlander' steevast in een slachtofferrol 
geplaatst ten opzichte van de 'asielzoeker', 
'statushouder', 'moslim', 'allochtoon', illegaal', 
'vreemdeling', 'expar of 'migrant' die juist allerlei 
voordelen geniet. Door deze twee groepen 
voortdurend tegenover elkaar te plaatsen 
verscherpen de publicaties de al bestaande 
polarisatie en kan het voor sommigen bijdragen 
aan een voedingsbodem voor radicalisering. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Terrorisme 

Syriëganger 	 "gedood 
tijdens veldslag" 
Verschillende media berichtten afgelopen weekend 
(2/3 december) over de dood van de uit 
afkomstige Syriëganger 	Waar en op 
welke wijze hij is omgekomen wordt in online 
berichtgevingen betwist. De Vlaamse 
jihadonderzoeker 	 meldt dat hij 
waarschijnlijk in de omgeving van Hama (Syrië) is 
omgekomen in de strijd tegen Hay'at Tahrir al- 
Sham. Hoewel 	zelf nooit explicitiet heeft 
benoemd tot welke groepering hij in Syrië 
behoorde, is hij in de Nederlandse media veelal in 
verband gebracht met ISIS. Zo zou hij in het door 
ISIS bezette al-Bab hebben verbleven en figureerde 
in 2014 in een propagandafilmpje van ISIS. 

De omroep 'Wij Nederland' (WNL) plaatste een 
screenshot van een Facebookgesprek tussen m2, 
een vermeende vriend van 	, en 
Syriëganger 	 online. Hierin geeft 

aan dat hij nieuws over de dood van 
heeft ontvangen via 'een betrouwbare 

broeder - die het nieuws weer heeft ontvangen van 
een broeder die in hetzelfde huis als  
verbleef'. 	vertrok in 2013 uit 
naar Syrië. Hij was de afgelopen maanden 

tgik,!:r 

~111111~111~ De Volkskrant, 12. juli 2017 
www.wnl.tv/2017/12/02/beste-vriend-overleden-iihadist-

zou-oeen-onschuldioe-buroers-aedood/   

meerdere malen in het nieuws. Zo kwam hij in juni 
2017 in het nieuws toen hij in een open brief aan 
actualiteitenprogramma EenVandaag reageerde op 
zijn rechtszaak in Rotterdam. Hij vroeg hierin de 
rechtbank om de rechtszaak tegen hem aan te 
houden. 	 •7-1 hield vol onschuldig te zijn en 
wenste dit in een 'eerlijk proces in Nederland aan te 
tonen'. Kort daarna verscheen er op Crimesite een 
rap getiteld 	 van 	. Hierin 
rapt hij over zijn problemen met de wijkagent, 
jeugdzorg en en de kinderrechter. Ook dreigde hij 
in zijn rap naar Nederland te komen om mensen 

Enige tijd later plaatste 
hij onder de naam 	een bericht op 
Facebook waarin hij zei deel te moeten nemen aan 
groot offensief om 

Een aantal personen die op hun Facebookprofiel 
aangeven woonachtig te zijn in Arnhem, plaatsten 
kort na de berichtgeving omtrent de dood van 

een bericht om hem te herdenken, 
opgesteld in het Nederlands/Bosnisch. Dit bericht 
werd echter na enkele dagen van Facebook 
verwijderd. 

Via Facebook werd er vanuit rechtspopulistische 
hoek massaal positief gereageerd op berichten van 
onder andere de NOS, het AD en de Telegraaf. Veel 
gelezen reacties zijn: 	 en 

. Een aantal vraagt zich 
hardop af in hoeverre dit nieuws betrouwbaar is en 
een enkeling noemt de reacties 	J3;i7i?‘Z. 

Commentaar monitorspecialist 
was de afgelopen maanden één van de 

meest besproken Nederlandse jihadisten in de 
Nederlandse media, mede omdat hij uit eigen 
overwegingen (veelal via zijn advocaat) de weg 
naar de media wist te vinden. 
positioneerde zichzelf hierbij altijd als 'hoeder van 
de zwakkeren', een onder Westerse jihadisten 
vaker gehoorde uitspraak. Hij raakte echter 
meerdere malen in opspraak: onder andere n.a.v. 
zijn rap waarin hij Nederland bedreigde en nadat er 
foto's van hem waren verschenen waarop hij 
poseerde voor een gekruisigd lijk met een 
Kalasjnikov. 

Zie ook weekbericht internetmonitoring 27/2017. 
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Op sociale media uitten enkele personen hun 
zorgen over de gemelde dood van Nederlandse 
jihadisten. In het verleden is immers gebleken dat 
berichten over overleden Nederlandse jihadisten 
om verschillende redenen niet altijd betrouwbaar 
zijn. Zo werd de Nederlander 	in 2016 enige 
tijd dood gewaand maar bleek later nog in leven te 
zijn. De informatie over de dood van 	 is 
bovendien indirect en anoniem verkregen. Het is 
lastig een dood van een jihadist in het strijdgebied 
te verifiëren. 

Als blijkt dat 	 inderdaad is omgekomen 
zou dit betekenen dat Nederlanders ook nog in de 
laatste fase van de strijd in Syrië worden ingezet. 
Opvallend is dat zijn dood (nog) niet op 
Nederlandstalige pro-ISIS kanalen is besproken 
maar wel in (zo lijkt) privé-kringen openlijk is 
herdacht. Doorgaans worden dergelijke berichten 
om verschillende redenen niet openlijk gedeeld. 

wil zichzelf 
aangeven bij Turkse grens 

een bekeerling uit 
, wil zichzelf aan het Turkse leger 

overgeven. Dat schrijft 
op 6 december 

2017 op zijn Twitteraccount: 

imigiumummism~§~ 

Tevens plaatste 	 een kopie van een brief 
online die 	aan de Turkse autoriteiten heeft 
verstuurd. 	geeft in de brief aan dat hij hoopt 
dat de Turken hem vrijgeleide geven om terug te 
keren naar Nederland. In de brief staat dat hij vijf 
jaar geleden naar Syrië is gekomen 

In zijn 
brief distantieert 	 zich van ISIS, en 
stelt dat hij nooit aan de zijde van die groepering 
heeft gevochten, 	verbleef naar eigen zeggen 
in de omgeving van Idlib en zou onderdeel geweest 

-~Nitk 
NOS, m 2016. 
EIMME~MYMIMITAMM,. 

december 2017. 

zijn van aan al Qa'ida gerelateerde strijdgroepen. 
Afgelopen juli verklaarde hij in een interview met 
nieuwsblad 'De Stentor' bij 
[eenheid van de gelovigen] te horen, een 'kleine, 
onbekende groep'. 

Nu zou hij terug willen keren naar Nederland omdat 
het Openbaar Ministerie hem heeft opgedragen zich 
te melden voor zijn rechtszaak, 	wordt, 
tezamen met negen andere verdachten, door het 
OM vervolgd omdat hij lid zou zijn van een 
terroristische organisatie, iets wat hij zelf in een 
eerdere open brief in juli 2017 ontkende. Zijn 
onverminderd ideologische overtuiging kwam 
destijds in zowel de brief als media-interviews sterk 
naar voren. Ook eerdere uitlatingen van 
zoals naar aanleiding van de (mislukte) aanslag op 
de Thalys in augustus 2015, of de aanslag op 
Charlie Hebdo in januari 2015, gaven zijn 
jihadistische overtuiging weer: 	  

en 
EiMaill1~~11~MIE 
-Afbeelding 

EiSeVlef, c dt:.,cember 2017. 
Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 29/2017 en 

35/2015. 
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Op het rechtspopulistische weblog GeenstijI werd er 
aandacht aan de mogelijke terugkeer van 
besteed. Daar wordt hij omschreven als een 

' die naar huis wil komen omdat 
Online wordt er 

verder overwegend negatief op de berichtgeving 
gereageerd, waarbij het overheersende sentiment is 
dat Syriëgangers geen tweede kans verdienen. 

11111MIMMEMMISMBEffl en 

medeverdachte 	 loopt een proces in 
Turkije. Daar zijn al verschillende pro- 
formazittingen in geweest. Ook zij willen terug naar 
Nederland. Tot op heden heeft de advocaat van 

nog geen commentaar gegeven op de 
berichtgeving. Op verzoeken van Nederlandse 
media als Nieuwsuur is ook nog niet gereageerd. 

In zijn brief distantieert 	zich nadrukkelijk 
van ISIS maar verwijst niet naar de groepering 
waar hij zich wél bij had aangesloten. Tevens 
neemt hij afstand van de aanslagen die in het 
Westen zijn gepleegd. Hij lijkt hiermee op het 
sentiment in te willen spelen dat hij langer heeft 
verkondigd: namelijk dat hij enkel heeft gestreden 
tegen de Syrische president Assad, omdat die zijn 
volk onderdrukt. Het is de vraag in hoeverre hij dit 
bij een mogelijke rechtszaak in Nederland weet vol 
te houden. In de media zijn meerdere afbeeldingen 
waargenomen waar 	met wapens poseert. 

onderhield nog altijd veel contact met 
andere Nederlanders in Syrië, zo zou hij een vriend 
van 	 afgelopen weekend hebben 
ingelicht over zijn dood [zie elders in dit 
weekbericht]. 

Ook wordt er gesproken over dat 	vervolgd 
moet worden: 
tffin 

Commentaar monitorspecialist 
Indien 	zich daadwerkelijk bij een Turkse 
grenspost meldt zoals hij in zijn brief aangeeft, zal 
hij hoogstwaarschijnlijk ter plekke worden 
aangehouden. Het is dan de vraag of de Turken 
hem zelf willen berechten in Turkije of doorsturen 
naar Nederland. Er zitten momenteel zeker al twee 
Nederlandse Syriëgangers vast in Turkije, onder 
wie 	uit azi«. Tegen hem en 

Overigens wordt door velen de term Syrieganger gelijk 
gesteld met ISIS-strijder, terwijl MEM zich juist in pro- 
AQ gebied bevond. 

* Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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II, Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Aanval op koosjer restaurant in 
Amsterdam 
Op de Amstelveenseweg in Amsterdam heeft op 
donderdagochtend 7 december een man de ramen 
van een Joods restaurant vernield met een knuppel. 
Op beelden die AT5 verspreidde is te zien hoe een 
man schreeuwend de ramen van het restaurant 
inslaat, het gebouw binnendringt en vervolgens 
wordt overmeesterd en afgevoerd door agenten 
AT5 meldt dat de man volgens ooggetuigen 
"Allahoe Akbar" en "Palestina" zou hebben geroepen 
tijdens zijn actie en een Palestijnse vlag bij zich 
droeg. De zoon van de eigenaar van het restaurant 
bestempelt de daad van de man als 'een aanslag'. 
De politie heeft de man aangehouden en doet 
onderzoek naar de zaak. Hij zou een buitenlander 
met tijdelijke verblijfsstatus zijn. Over het motief 
van de man is vooralsnog niks bekend.' 

De video van AT5 werd op sociale media breed 
gedeeld. Ook internationaal kreeg het de aandacht, 
zoals op de pagina van de Britse tabloid 'The Daily 
Mail'. Het incident roept op sociale media dan ook 

'Hoofdcommissaris: vlaggenzwaaiende vandaal is 
buitenlander met tijdelijke verblijfsstatus', AT5, 7 december 
2017. 

http://www.at5.nl/artikelen/  176055/man-met-palestij nse-
vlag-slaat-ruiten-joods-restaurant-in. 
"'Man waving a Palestianian flag and yelling 'Allahu Akbar' 
smashes Jewish restaurant's windows in Amsterdam the day 

veel reacties op, waarbij met name wordt 
gerefereerd aan de uitspraken die Trump een dag 
eerder deed over Jeruzalem. Op woensdag 6 
december gaf Trump een toespraak waarin hij 
aangaf Jeruzalem voortaan als hoofdstad van Israël 
te zullen erkennen en voornemens is de 
Amerikaanse ambassade daarheen te verplaatsen 
vanuit Tel Aviv. 	 , twittert 
iemand als reactie op het bericht van AT5. 

'9, zo 
stelt iemand in een reactie op het linkse Joop.nl. 

Ook andere reacties richten zich op het vermeende 
politieke motief van de dader. 

,, stelt iemand bijvoorbeeld op 
het rechtspopulistische GeenStijl. Sommige reacties 
op Twitter zinspelen op het vermeende 
antisemitische motief van de dader: MIEWKEZe 

4 

MMMek§g~i . Op jongerensite 
Marokko.nl zijn de reacties op nieuws over het 
incident wisselend. Sommige reacties zijn zeer 
afwijzend: 

. Uit andere reacties blijkt dat dit geweld 
sommigen nog niet ver genoeg gaat: 

De woede van aanhangers van de extreemrechtse 
anti-islamactiegroep Pegida Nederland richt zich 
met name op de vermeende onkunde van de 
politieagenten, die volgens hen niet snel genoeg 
hebben ingegrepen: 'wat een rukkers die politie!' en 
'En waarom niet in de eerste 3 seconden taser door 
zn teringlijer jagen schade beperking heet dat'. 

Commentaar monitorspecialist 
Het incident in Amsterdam lijkt — zeker in de 
publieke perceptie - niet los te kunnen worden 
gezien van de recente uitspraken van Trump over 
Jeruzalem. Naar aanleiding van het Amerikaanse 
besluit kunnen (internationale) spanningen over de 
status van Jeruzalem de opmaat vormen voor 

after Trump's Jerusalem annoucement', The Daily Mail. 7 
december 2017. 

5 
*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 49/2017 

nieuwe geweldsuitbarstingen in binnen- en 
buitenland. Toenemende berichtgeving over 
ontwikkelingen in Israël en Palestina kunnen een 
impuls zijn voor antisemitische uitingen, 
(gewelds)incidenten en/of terrorisme. Het is 
aannemelijk dat de woede over de uitspraken van 
Trump zich in eerste instantie keert tegen 
Israëlische, Amerikaanse of Joodse doelen. In 
reactie daarop kan echter ook het anti-
moslimsentiment verder aangewakkerd worden. 
Ondanks dat het motief van de betrokken man nog 
niet duidelijk is, kan de actie in Amsterdam leiden 
tot navolging; variërend van provocactief 
vlagvertoon en het scanderen van teksten tot 
(kleinschalige) geweldsincidenten waarbij joodse 
individuen (in het bijzonder zichtbaar religieus 
zoals rabbijnen) en objecten doelwit kunnen 
vormen. 

Direct na de actie riep Thierry Baudet (FvD) op tot 
betere beveiliging van joodse objecten. Onlangs 
werd de fysieke politiebeveiliging bij joodse scholen 
en instellingen in Amsterdam vervangen door 
camera's. Het is zeer waarschijnlijk dat deze 
discussie komende tijd verder gevoerd zal worden. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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I Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Moslim Kids Entertainment 
professionaliseert en krijgt steun 
vanuit jihadistische kringen 
Moslim Kids Entertainment (MKE) is een online 
initiatief dat sinds een jaar actief is en een mild 
salafistisch karakter kent. Het initiatief 
professionaliseert zich in rap tempo en is 
populair in jihadistische kringen. De content van 
MKE wordt regelmatig en systematisch in deze 
kringen verspreid. 

De initatiefnemers van MKE willen 'door middel van 
islamitische en pedagogisch verantwoorde 
producties een positieve bijdrage leveren aan de 
opvoeding van moslimkinderen.' MKE zegt dat het 
initiatief wordt gedragen door een organisatie die 
bestaat uit onder andere storywriters, tekenaars en 
een promotie-, animatie- en mediateam. 

MKE onderhoudt onder andere een website, een 
Facebookpagina en een YouTubekanaal. De 
populariteit van MKE groeide snel onder 
Facebookgebruikers. Binnen twee maanden na 
oprichting werd de pagina van MKE al 10.000 keer 
geliked, en het afgelopen jaar groeide het aantal 
likes naar ruim 15.000. Op de online platforms van 
MKE worden diverse educatieve producten 
aangeboden en het productaanbod breidt zich snel 
uit. 

Afgelopen weken berichtte MKE dat het werkt aan 
een applicatie voor de smartphone en een 
speelfilm. Bezoekers van de pagina wordt gevraagd  

mee te denken over de inhoud van de applicatie: 
'Wat voor een Islamitische app zouden jullie graag 
willen voor de kinderen?' 

Momenteel omvat het aanbod van educatieve 
producten van MKE ondermeer korte films, 
kleurboekjes, nasheed , leesboekjes en lesboekjes. 
Zoals een boekje getiteld 'Leer het gebed met 
Ibrahiem'. Daarin wordt uitgelegd hoe je het 
islamitische gebed moet verrichten. Ook geeft MKE 
een 'gebedsdiploma' voor kinderen uit. Dit soort 
producten van MKE worden door verschillende 
onderwijsinstituten gebruikt, waaronder de 
islamitische basisschool Al Andalous te Venlo. Deze 
school heeft er voor gekozen het boekje 'Onderweg 
naar de moskee' op te nemen in het curriculum. Uit 
reacties op Facebookposts van MKE valt op te 
maken dat ook de filmpjes die MKE verspreid, 
worden gebruikt door onderwijsinstellingen in heel 
Nederland. 

, zo luidt 
één van de reacties. 

Naast dit aanbod van educatieve producten worden 
er dagelijks op de Facebookpagina educatieve tips 
gedeeld waarbij veelvuldig wordt verwezen naar 
islamitische bronteksten en andere fundamenten 
van de islam. 'Wanneer je kind wat te eten geeft 
stuur hem er dan op aan om met zijn rechterhand 
te eten', zo luidt een advies. 'Stimuleer je kind om 
Sadaqah te geven', zo luidt een ander advies. 
Op 8 december wordt een betoog voor islamitisch 
onderwijs door MKE gepubliceerd. Daarin wordt 
betoogd om kinderen naar een islamitische 
onderwijsinstelling te sturen. In dit betoog wordt 
onder meer het argument weerlegd dat 
moslimouders hun kinderen afscheiden van de 
Nederlandse samenleving door hen naar een 
islamitische school te sturen. 'Eenieder heeft het 
recht om zijn religie te uiten of een school met 
geloofsovertuiging te stichten.' Dat is volgens de 
auteur van het betoog de essentie van een 
'pluriforme samenleving'. Het betoog vervolgt met 
de stelling dat er geen onderwijs bestaat dat vrij is 
van levensbeschouwelijke waarden, 'is het geen 
'eid al-Fitr' of 'eid al-Adha '? Dan is het wel 
Sinterklaas of Kerstmis.' 

Een nasheed is een lied met een religieuze (islamitische) 
tekst die meestal á capella wordt gezongen 

Sadagall is een vrijwillige gift in tegenstelling tot zakat wat 
verplichte gift is. Beide giften zijn een vorm van verdienste / 
godsdienstigheid. 

Suikerfeest aan het eind van de Ramadan, waarbij het het 
breken van het vasten wordt gevierd. 
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Een groep personen die actief deelneemt aan 
discussies op de pagina van MKE, attendeert elkaar 
op het verschijnen van nieuwe content van MKE en 
draagt bij aan de verspreiding op de 
Facebookpagina van MKE. Deze groep is online 
sterk jihadistisch georiënteerd; deze groep is niet 
alleen actief op MKE, maar ook op jihadistische 
platforms waar wordt deelgenomen aan discussies. 
De groep deelt de content van MKE regelmatig en 
systematisch in deze online jihadistische kringen. In 
jihadistische netwerken wordt omgekeerd 
(terug)verwezen naar content en initatieven van 
MKE. Een prominent jihadistisch initiatief dat een 
belangrijke, verbindende rol speelt in online 
Nederlandstalige jihadistische netwerken raadt 
mensen aan om Koranles te volgen bij MKE. "Moeite 
met de quraan lezen?", luidt de tekst naast een link 
die verwijst naar de lessen die MKE op dit gebied 
aanbiedt. 

Commentaar monitorspecialist 
Moslim Kids Entertainment is een professioneel 
opgezet initatief en heeft een groot bereik onder 
mensen met allerlei achtergronden die interesse 
hebben in islamitische educatieve producten. De 
toon van het initatief is 'mild salafistisch'; strikt als 
het aankomt op religieuze principes maar niet 
confronterend van aard. Dat is geheel anders dan 
salafisten die jihadistisch van aard zijn. 
Het initatief voorziet met verspreiding van 
laagdrempelig islamitisch educatief materiaal voor 
jonge kinderen in de behoefte van velen en lijkt 
daarmee een 'gat in de markt' te hebben 
gevonden. Er is nog maar weinig Nederlandstalig 
materiaal op dit gebied voorhanden. Dit verklaart 
deels de grote en blijvend toenemende interesse 
voor dit initatief in brede moslimkringen. 

MKE geniet populariteit onder personen die online 
actief zijn in jihadistische netwerken. Deze 
personen dragen bij aan de verspreiding van de 
producten van MKE. Het blijft, door de 
ogenschijnlijk bewust gekozen anonieme opzet van 
het initiatief, echter onduidelijk hoever de invloed 
van jihadisten in het initiatief reikt. De versmelting 
van jihadistische personen en groepen met andere 

Offerfeest. Het offerfeest wordt gevierd ter 	 :~i , t=_ ni 
aan de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren in 
opdracht van God. 

islamitsche gemeenschappen op ogenschijnlijk 
'onschuldige ogende' online platformen zoals MKE 
is zeer onwenselijk en zorgelijk met het oog op het 
risico van online beïnvloeding door jihadisten. 
Dergelijke beïnvloeding van kwetsbare groepen 
zoals jonge kinderen door jihadisten kan op de 
lange termijn schadelijke effecten hebben op de 
veiligheid en maatschappelijke cohesie. 

Reacties op besluit van Donald 
Trump om Jeruzalem als hoofdstad 
van Israël te erkennen 
De Amerikaanse president Donald Trump heeft op 6 
december 2017 in een toespraak Jeruzalem als 
hoofdstad van Israël erkend en aangekondigd de 
Amerikaanse ambassade in Israël te verhuizen 
naar Jeruzalem,5  Dit heeft internationaal voor veel 
boze reacties gezorgd.6  Zo ook de Turkse regering 
en het Turkse parlement. Regeringspartij AKP en 
alle oppositiepartijen in het Turkse parlement 
hebben de erkenning afgekeurd. De Turkse 
President Erdoáan waarschuwde bovendien voor het 
mogelijke verbreken van diplomatieke relaties met 
Israël en hij riep de islamitische leiders op om bij 
elkaar te komen.' Erdoáan heeft op 10 december 
gezegd dat Israël een "terroristische staat" is die 
"kinderen vermoordt".8  Op 11 december bracht de 
Israëlische premier Netanyahu een bezoek aan de 
EU. Hij is er daar niet in geslaagd om de steun van 
de EU-landen te krijgen voor de erkenning van 
Jeruzalem als hoofdstad van Israël.°  

Op 13 december 2017 vond in Istanbul een 
islamitische top plaats. In een slotverklaring 
uitgesproken door de initiator van de top, de Turkse 
president Erdoáan, verklaarden de deelnemende 
landen Oost-Jeruzalem tot hoofdstad van 
Palestina.10  De landen riepen de rest van de wereld 
op dit voorbeeld te volgen. Ook werd gesteld dat de 

'Trump e .ent Jeruzalem offic!..1 als hoofdstad Israël, 
telegraaf.nl, 6 december 2017. 
'Felle veroordelingen uit de hele wereld van Amerikaans 

erkenning Jeruzalem', rtInieuws,ni, 6 december 2017. 
httos://www.ciarda.com/crisis24/news-alerts/81616/turkev-

erdooan-calls-for-oic-summit-in-istanbul-december-13   
"Erdogan noemt Israël "terroristische staat" en 
"kindermoordenaar"', demorgen.be, 10 december 2017. 
'Premier Netanyahu krijgt geen voet aan de grond bij, 

Europese leiders tijdens bezoek aan Brussel', volkskrant,n1, 11 
december 2017. 

htto://www.venisafak.com/video- 
oaleri/gundem/erdooandan-net-mesai-kudus-filistinin-
baskentidir-2162657  
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VS de rol van bemiddelaar in het vredesproces 
tussen Israël en Palestina niet meer zou kunnen 
invullen. 

Internationaal waren er veel demonstraties tegen 
de beslissing van Trump. Alleen al in Turkije waren 
81 demonstraties georganiseerd in verschillende 
locaties. Bij een demonstratie in de Turkse stad 
Adana was een vlag van Oncu Nesil - te zien. 

EM1100314- 
MC-NYMUM 

_ 	Hierboven is een beeld 
opgenomen van zo'n filmpje. De jeugdafdeling 
plaatste deze kritiekloos. 

Er waren in Nederland eveneens een aantal 
demonstraties, met name georganiseerd door de 
Palestijnse Gemeenschap Nederland (PGNL). 
Tijdens een demonstraties in Den Haag werd "Tkbir 
Allah Akber " geroepen. De meeste aanwezigen 
waren van Palestijnse afkomst. 

Óncu Nesil vlag bij demonstratie in Adana-Turkije 

Ook vanuit jihadistische en salafistische kring is de 
erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël 
snel veroordeeld. Online werd zowel in het Turks 
als Arabisch tot de gewelddadige jihad 
opgeroepen. 

Afbeelding 

Oproep voor Jihad tegen Israël en de VS 

http://dusuncemektebi.corn/d/160410/turkiye-ayakta-81-
ilde-kudus-protestosu/  

httrIS://fUrkanVakfi.netiOnCLI-neSlin-ClOreVieri-2.htrni. (kicu 
Nesil is een Turkse groep gelieerd aan al Qa'ida en voorheen 
aan al Nusra. Qncu Nesil betektent eerste generatie en 
verwijst naar de eerste volgers van de Profeet. 

In enkele gevallen was er ook sprake van 
geweldsuitbarstingen. Voordat hij werd 
overmeesterd door de politie sloeg een Palestijns-
Syrische vluchteling in Amsterdam de ruiten van 
een koosjer restaurant stuk. Omtrent dit incident 
zijn de afgelopen dagen verschillende berichten in 
de media verschenen. Ook waren in Zweden twee 
pogingen tot brandstichting bij twee Joodse 
gebedshuizen. 

Commentaar monitorspecialist 
Regeringen van landen met een 
moslimmeerderheid reageerden verschillend op dit 
onderwerp. Saoedi-Arabië, Egypte en Jordanië 
hebben bijvoorbeeld relatief mild gereageerd. 
Vooral de reactie van Turkije was ongekend fel, 
wat mogelijk te maken heeft met interne en 
externe belangen. De verkiezingen van 2019 
zouden voor de Turkse regering een belangrijke 
motivatie kunnen zijn om zich hard op te stellen. 
Erdoan probeert ook een leidende rol als 

- God is de grootste. 
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Veel Turken zijn zeer trots op Erdoóan en hij wordt 
online vergeleken met de historische held 
Salahedin al Alyubi. Opvallend is dat de meeste 
Koerdische partijen uit Irak niet tegen erkenning 
zijn, afgezien van die Koerden die een islamitische 
of salafistische koers varen. Een groot deel van de 
Koerden in Nederland zijn voor de erkenning. Dat is 
direct te relateren aan de positieve stellingname 
van Israël rondom het onafhankelijkheids-
referendum van 25 september. Turkse 
Nederlanders volgen in grote meerderheid de 
religieus-nationalistische lijn van Turkije. Dat kan 
tot onrust leiden. In sommige bijzondere situaties 
kunnen personen overgaan tot uitreizen om te 
gaan deelnemen aan de gewapende strijd tegen 
Israël. Waarschijnlijk zijn 30-40% (geen exact 
cijfers beschikbaar) van de vluchtelingen uit Syrië 
van Palestijnse afkomstig en dat kan de Palestijnse 
kwestie ook in Nederland en andere EU-landen 
naderbij brengen. 

Demonstratie tegen 
"politiegeweld" op 16 december in 
Den Haag 
Op zaterdag 16 december is er in Den Haag een 
demonstratie gepland tegen 'politiegeweld'. Deze is 
georganiseerd door Movement X; een van 
oorsprong Vlaamse organisatie die zichzelf op haar 
website vvww.movementx.org  omschrijft als een 
burgerrechtbeweging die 'strijdt voor een 
maatschappij van radicale gelijkwaardigheid door 
middel van activisme'. Movement X heeft sinds haar 
oprichting in 2014 verschillende malen actie 
gevoerd. Zo organiseerden ze eerder een sit-in als 
protest tegen vermeende uitspraken die de 
Belgische politicus Bart de Wever zou hebben 

Saladin nam het eind 12e eeuw op tegen de kruisvaarders. 

gedaan en hebben ze meerdere malen 
geprotesteerd tegen zwarte piet. 

Afbeelding 

Aanleiding voor het organiseren van de 
demonstratie deze zaterdag is de uitspraak inzake 
de rechtszaak 	 die op 21 december 
wordt verwacht. Movement X verwacht dat de twee 
agenten die terechtstaan vrijgesproken zullen 
worden van de tenlastelegging van doodslag, 
mishandeling (met de dood ten gevolge) en dood 
door schuld. - 	 overleed in 2015 na 
zijn arrestatie bij het muziekevenement Night at the 
Park in het Zuiderpark. Zijn dood was aanleiding 
voor protesten die uitmonden in heftige rellen Den 
Haag. 

Familieleden van 	hebben aangegeven te 
zullen meelopen in de demonstratie. Daarnaast 
dragen verschillende organisaties bij aan het 
organiseren van de demonstratie. Zo is er op de 
website van Aautonomen Den Haag te lezen dat 
naast Movement X ook Controle Alt Delete, Comité 
21 maart, Internationale Socialisten, Studenten 
voor Rechtvaardigheid in Palestina, Doorbraak, Stop 
Blackface en Platform Justice for 
deelnemen aan de demonstratie. Daarnaast hebben 
andere organisaties zoals Antifascistische Actie 
(AFA) Nederland en AFA Den Haag hun steun 
verkondigd en op de eigen sociale media kanalen 

Zie http://www.movementx.orq/actions-and-activities.htmi  
voor een overzicht van opgezette acties van tio',2n-lent X. - 
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opgeroepen om deel te nemen aan de 
demonstratie. 

De demonstratie zal starten op de Koekamp er gaat 
langs het Vredespaleis. Verschillende sprekers 
zullen spreken over politiegeweld en etnisch 
profileren. Op de Facebookeventpagina die 
Movement X heeft aangemaakt voor de 
demonstratie hebben - ten tijde van schrijven - 138 
personen aangegeven te zullen gaan en nog eens 
631 personen aangegeven geïnteresseerd te zijn in 
de demonstratie. 

Er zijn verschillende reacties geplaatst op de oproep 
om te komen demonstreren tegen politiegeweld. Zo 
wordt er op Twitter het optreden van de politie als 

omschreven tegen 
. Anderen hameren op de 

wanneer de agenten worden 
vrijgesproken. Velen schrijven dat er 

'-'4-5.0~,~3~if en gaan er va nuit 
dat de agenten zullen worden vrijgesproken.  

gewelddadigheden. De uitspraak in deze rechtszaak 
zal waarschijnlijk wederom veel media-aandacht 
generen. In de toekomst zijn meer demonstraties 
in Den Haag uit deze hoek te verwachten als de 
agenten worden vrijgesproken. 

Pegida Nederland kondigt nieuwe 
demo aan in Amsterdam 
In een Twitterbericht op 5 december 2017 heeft de 
extreemrechtse anti-islamactiegroep 'Pegida 
Nederland' een demonstratie aangekondigd die op 
zondag 25 februari 2018 moet gaan plaatsvinden op 
het Spui in Amsterdam. De demonstratie gaat 
volgens een met de aankondiging meegestuurde 
flyer gepaard met een mars naar het Vondelpark. 
De dag van de demonstratie valt samen met de 
herdenking van de Februaristaking. 

Commentaar monitorspecialist 
De dood en rechtszaak omtrent 
heeft in het verleden al meerdere malen tot 
demonstraties geleid. Ook is de rechtszaak door de 
media en internationale organisaties gevolgd. Zo 
concludeerde Amnesty International dat de dood en 
(rechtelijke) nasleep van 	getuigde van 
'gebrek aan respect voor de democratische 
rechtsstaat'. Sindsdien wordt de dood en de 
rechtszaak omtrent 	voor veel 
verschillende organisaties van (extreem)linkse 
huize als boegbeeld gebruikt om het vermeende 
racisme en vooringenomenheid binnen de 
Nederlandse politie, maar vooral die in Den Haag, 
aan te tonen. Dat de familieleden dit keer voor het 
eerst meelopen kan gezien worden als signaal naar 
de overheid en wetgevende macht. 

Het grote aantal organisaties dat een bijdrage 
levert aan de totstandkoming van deze 
demonstratie laat zien dat de genoemde thematiek 
een groot draagvlak heeft onder linkse en 
antiracistische organisaties en partijen met 
uiteenlopende belangen. Hierin lijkt met name het 
gevoel van beleefd onrecht de gemeenschappelijke 
bindende factor. Door de aangekondigde deelname 
aan de demo van groepen als AFA is het mogelijk 
dat de demonstratie uitmondt in 

Pegida wil rondom de demonstratie dezelfde 
behandeling krijgen als de anti-Zwarte Piet 
actiegroep 'Kick Out Zwarte Piet' (KOZP), toen deze 
groepering op 2 december 2017 in Dokkum 
demonstreerde. Volgens Pegida zou KOZP een 
'V.I,P. behandeling' hebben gekregen nadat zij 

Net de jaarlijkse plechtigheid ,..vordt de stakingsactie van 
Nederlanders op 25 en 26 februari 1941 tegen de Duitse 
bezetter tegen Jodenvervolging herdacht, 
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onder politiebegeleiding naar Dokkum werden 
vervoerd om daar te kunnen demonstreren en op 
de locatie zelf de politie toezicht hield. In een 
volgende tweet op 7 december noemt Pegida twee 
maatregelen die volgens hun bij die behandeling 
horen: '100% beveiliging dat geen 
tegendemonstranten ook maar in de buurt komen 
van Pegida' en een 'Veilig komen/gaan van de 
demonstranten naar demonstratie'. 

In een bijschrift op de flyer van Pegida staat verder 
dat de groep met de demonstratie wil kijken of de 
gemeente Amsterdam de rechten en veiligheid van 
de demonstranten waarborgt: 'We gaan zien of 
gemeente Amsterdam na schandalige vertoning bij 
eerdere Pegida demonstraties, ons nu wel gaat 
beschermen en Pegida de zelfde [sic] rechten 
geeft'. 
De Amsterdamse afdeling van de links-
extremistische groepering 'Anti Fascistische Actie' 
(AFA) heeft op sociale media gereageerd op de 
aankondiging van Pegida. Daarbij wijst zij onder 
meer op de voorgenomen route die Pegida wil 
gebruiken voor de mars. Die route zou volgens AFA 
Amsterdam namelijk exact dezelfde zijn als de 
route die door hen is gelopen toen zij eerder dit jaar 
een herdenkingsbijeenkomst hadden belegd voor 

Bovendien zou de Pegida-mars moeten eindigen in 
het Vondelpark, op de plek waar een standbeeld 
staat ter nagedachtenis aan 	 , die 
in 1983 vermoord werd door een skinhead. Daarom 
vindt AFA Amsterdam dat er opzet in het spel is en 
impliceert mogelijk met een 'antwoord' te komen: 
'Pegida intentionally spits in the eyes of all people in 
Amsterdam that reject their hate and racism. Well, 
sometimes provocations need to be answered 
appropriately.' 

--' Hierbij wordt verwezen naar twee demonstraties van Pegida 
die in februari 2016 hebben plaatsgevonden in Amsterdam. 
De eerste demonstratie werd vroegtijdig beëindigd toen een 
vuurwerkbom werd ontdekt in de buurt van de protestlocatie. 
Na afloop zochten extreemlinkse tegendemonstranten de 
confrontatie met Pegida-aanhangers. In de aanloop naar de 
tweede demonstratie werd Pegida geweigerd om bij de 
beoogde locatie (de ambtswoning van toenmalig 
burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan) te 
demonstreren. Op de vervangende locatie, de Stopera, werd 

. 1§E~WRNIMeE~ tijdens de demonstratie 
gearresteerd toen hij een affiche onthulde met daarop onder 
andere een hakenkruis die in een prullenbak wordt 
gedeponeerd. 

Commentaar monitorspecialist 
Pegida Nederland organiseert vaker demonstraties 
of andersoortige acties om hun anti-
islamstandpunten uit te dragen. Doorgaans komen 
hier hooguit enkele tientallen demonstranten op af. 
Toch weten ze geregeld behoorlijke media-
aandacht te krijgen. Dit hangt samen met hun 
manier van actievoeren die als provocerend gezien 
kan worden. Hiermee hoopt de groep meer 
aandacht te krijgen om op die manier een groter 
publiek te kunnen bereiken en het beeld te laten 
beklijven dat er meer steun is voor hun 
standpunten dan eigenlijk het geval is. Het ligt dan 
ook voor de hand dat de keuze van de 
demonstratiedag (tijdens de herdenking van de 
Februaristaking), de stad (het als 'links bolwerk' 
bekendstaande Amsterdam) en de route (langs 
plekken die binnen extreemlinkse kring een 
symbolische waarde hebben) een bewuste is 
geweest in de hoop hier een felle tegenreactie op 
te krijgen — iets waarmee de kans op aanzienlijke 
media-aandacht vergroot wordt. 

Een ander onderdeel van het discours van Pegida, 
maar ook breder binnen andere ideologische 
radicale hoeken in Nederland, is het willen 
aantonen van een vermeende ongelijke 
behandeling door autoriteiten. Elke vorm van 
ingrijpen door de overheid of het in de ogen van 
Pegida verhinderen of bemoeilijken van hun acties, 
wordt gebruikt om een dubbele standaard aan te 
tonen. Als de gemeente in het geval van de 
aangekondigde demonstratie in Amsterdam niet 
toegeeft aan de 'eisen' van Pegida dan wel in zal 
stemmen met (delen van) het voorgestelde 
programma van Pegida, zal dit door de groep 
gebruikt worden om een achtergestelde rol ten 
opzichte van andere (extreem)links georiënteerde 
actiegroepen te framen. 

Extreemlinkse actievoerders organiseren vaak 
tegenacties rondom aangekondigde demonstraties 
van Pegida. Dit gebeurde bijvoorbeeld ook 
afgelopen november tijdens een Pegida-
demonstratie in Nijmegen. Meestal komen deze 
actievoerders uit naam van AFA, of het aan AFA 
gelieerde initiatief 'Laat Ze Niet Lopen', in actie en 
proberen demonstraties van Pegida te verstoren. Er 
zijn diverse voorbeelden waarbij dit tot 
ongeregeldheden heeft geleid (bijvoorbeeld in 
oktober 2015 in Utrecht en in februari 2016 in 
Amsterdam). Met name de uit de hand gelopen 
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demonstratie in Amsterdam is in die zin zorgelijk. 
Hoewel niet is aangetoond dat de vuurwerkbom die 
daar toen vlakbij de protestlocatie van Pegida 
gevonden werd door extreemlinkse 
tegendemonstranten is achtergelaten, valt dit zeker 
niet uit te sluiten. Gezien de context van de 
aangekondigde Pegida-demonstratie in februari 
2018 en de oproep die al snel op diverse AFA-
kanalen is geuit om tegenacties te voeren, ligt het 
in de lijn der verwachting dat ook dit keer 
extreemlinkse actievoerders de confrontatie met 
Pegida-aanhangers zullen zoeken. Hierbij is het 
risico op gewelddadige confrontaties aanwezig. 
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I. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Jihadistische platforms roepen 
moslims jaarlijks op niet deel te 
nemen aan christelijke 
feest(dag)en 
In aanloop naar de Kerst zijn de afgelopen weken 
op diverse jihadistische platforms op Facebook en 
Telegram oproepen geplaatst aan moslims om niet 
deel te nemen aan uitingen van kerst. De oproepen 
gaan, veelal met ideologisch onderbouwde 
argumenten en een begeleidende flyer, in op 
verschillende aspecten die te maken hebben met de 
kerstviering en waarom dit een vorm van shirk 
[afgoderij] is. 

Zo plaatst 'Ahlus-Sunnah Publicaties II' sinds begin 
december meerdere posts op haar Facebookpagina 
over dit thema. Daarin stelt zij onder begeleiding 
van diverse fatwa's [uitspraken van geleerden, 
gebaseerd op islamitisch recht] dat het verboden is 
voor de moslim om deel te nemen aan feesten en 
feestelijkheden van christenen en ongelovigen in 
het algemeen. Ook zouden kerstpakketten niet 
mogen worden aangenomen, mogen niet-moslims 
niet worden gefeliciteerd met de feestdagen en is 
het toegestaan jezelf of je kind ziek te melden om 
niet mee te hoeven doen met het kerstdiner. 

Afbeelding  

De Facebookpagina van `De eenheid Dawah' 
waarschuwt moslims eveneens voor het deelnemen 
aan de kerstviering: 'Vier geen kerst en feliciteer de 
kerstvierenden ook niet. Leg degene die jou fijne 
kerstdagen toewenst uit (op een fatsoenlijke 
manier) dat je moslim bent en dat kerstmis totaal 
tegenstrijdig met de Islam' is. 

Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
Ieder jaar verschijnen in december oproepen op 
met name jihadistische platforms aan moslims om 
niet deel te nemen aan christelijke feest(dag)en. 
Het idee hierachter is, volgens de jihadisten, dat 
het gaat om een feest voor ongelovigen (ook 
christenen en joden vallen hieronder) en het voor 
'ware moslims' niet is toegestaan om passief dan 
wel actief mee te doen aan dit soort feestdagen. 
Meedoen leidt moslims af van het 'ware geloof' en 
zou niet conform de juiste geloofsbelijdenis zijn. 
Het christelijk geloof wordt gezien als apocrief en 
verwerpelijk. Dit gedachtegoed wordt gedeeld door 
salafisten. 

Op sommige jihadistische platforms op Facebook 
gaan de oproepen gepaard met de tekst het op een 
'nette en respectvolle' manier aan niet-moslims 
duidelijk te maken dat het moslims niet is 
toegestaan om christelijke feestdagen te vieren. Dit 
toont desalniettemin aan dat platforms van 
dergelijke signatuur moslims onder een dekmantel 
van ideologische argumenten, mee willen trekken 
in hun isolationistische positie. 

Grote bezorgdheid over exposing 
in moslimgemeenschappen 
De afgelopen weken is er veel maatschappelijke 
aandacht voor 'online exposing' of 'exposing'. Met 
deze term wordt verwezen naar de lasterlijke 
verspreiding van seksueel getint beeldmateriaal en 
persoonsgegevens van - veelal jonge - vrouwen op 
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sociale media zoals Telegram. Exposing is al weken 
een veelbesproken onderwerp op sociale media, 
met name in moslimgemeenschappen. De 
meningen en reacties met betrekking tot het 
fenomeen lopen sterk uiteen. 

postte op 22 november 2017 
een blog op YouTube waarin hij het fenomeen 
exposing bespreekt. De blog werd binnen een 
maand ruim 56.000 keer bekeken. Hij waarschuwt 
mensen dat ze niet mogen bijdragen aan het 
verspreiden van naaktfoto's en dat ze deze foto's 
van hun telefoon moeten verwijderen. 

Daarnaast 
raadt hij mensen af om zelf naaktfoto's van zichzelf 
te verspreiden en niet actief te zijn in online 
groepen die deze foto's verspreiden. 

, schrijft iemand in een reactie op de 
video. Een ander post: 

Ook 	é= 	besteedt veel aandacht 
aan het onderwerp exposing. Hij plaatste de 
afgelopen weken verschillende vlogs op YouTube 
die tezamen meer dan 75.000 keer werden 
bekeken. 	uit in zijn vlogs kritiek op zowel 
verspreiders van naaktfoto's als op degenen wiers 
naaktfoto's worden verspreid. In een emotioneel 
betoog zegt hij tegen de verspreiders: 	-„  

Daarnaast uit 	scherpe 
kritiek op vrouwen wiens naaktfoto's worden 
verspreid op social media. ----- 

	 reageert iemand op de vlog. Een 
ander reageert: 

https://nos.nl/op3/artikel/2207855-vrouwen-online-
exposed-bangalijsten-zijn-hierbij-kinderspel.html   

MMEMEEMEIMEREE Mila  

De Haagse As-Soennah moskee plaatste op 16 
december 2017 een lijst met adviezen gericht aan 
slachtoffers en hun ouders. 'Doe aangifte tegen je 
exposer', 'trek lering uit deze ervaring', luiden de 
adviezen aan slachtoffers. 'Neem geen afstand van 
je kind' en 'help je kind om deze moeilijke periode 
te overbruggen', zo luiden adviezen aan ouders. 
Ook richt de as-Soennah zich tot de daders met 
teksten als: 'vrees je Heer en berokken je zuster 
geen schade' en 'vrees je Heer en weet dat je Hem 
zal ontmoeten'. 

Een Nederlandse salafistische online prediker 
plaatste op 17 december 2017 een column op 
Facebook waarin hij stelt dat 

Commentaar monitorspecialist 
Exposing is een veelbesproken discussiethema in 
Nederlandse moslimgemeenschappen en kan 
ernstige gevolgen hebben: in het recente verleden 
hebben slachtoffers van soortgelijke online 
lastercampagnes, kort nadat zij online 'aan de 
schandpaal werden genageld', zelfmoord gepleegd. 

De zeer verschillende reacties die het fenomeen 
oproept, toont de enorme kloof die bestaat tussen 
verschillende opvattingen, onder andere ten 
aanzien van de rol en de rechten van de vrouw in 
de Nederlandse samenleving. Sommige 
opiniemakers en religieuze instellingen kiezen in 
hun reactie op het debat over het fenomeen 
bewust voor een verbindende, de-escalerende 
toon. Anderen grijpen de discussie over dit 
fenomeen aan om de seksuele moraal van 
sommige moslima's scherp te bekritiseren en te 
beïnvloeden. Ze bestempelen het gedrag van 
vrouwen die slachtoffer worden van deze 
lasterpraktijken als 'onislamitisch' en gaan soms zo 
ver dat zij vrouwelijke slachtoffers van exposing als 
dader bestempelen. De discussie over exposing 
krijgt hierdoor een moraliserend — sociaal ethisch —
karakter, en dat is zorgelijk. Fundamentele 
westerse waarden en rechten (van vrouwen) zoals 
vrijheid van meningsuiting, keuzevrijheid en 
seksuele vrijheid komen erdoor onder druk te 
staan. Dit heeft een negatief effect op 
vrouwenemancipatie en kan bijdragen aan de 
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sociaal-maatschappelijke isolatie en uitsluiting van 
vrouwen. 
Ook is het zorgelijk dat salafisten en radicale 
islamisten debatten over populaire thema's 
aanwenden om invloed uit te oefenen en nieuwe 
verbindingen aan te gaan in 
moslimgemeenschappen met als doel mensen te 
bewegen zich af te keren van de 'verderfelijke' 
westerse samenleving. Dit kan op termijn bijdragen 
aan effectievere verspreiding van andere aspecten 
van het salafistisch gedachtegoed die op 
gespannen voet staan met de democratische 
rechtsorde. 

Radicale dierenrechtenactivisten in 
actie tegen dierenleed 
De radicale dierenrechtenactiegroep 'Konijn in 
Nood' heeft op zaterdag 16 december 2017 een 
`wake voor kerstkonijnen' gehouden bij een 
konijnenfokker in Leerbroek. Zo'n twintig 
demonstranten hebben bij de konijnenfokkerij 
gedemonstreerd met fakkels, bloemen en borden 
met de tekst 'konijnenfokverbod'. Daarnaast waren 
enkele vertegenwoordigers van de politieke partijen 
Partij voor de Dieren en de SP aanwezig. De 
actievoerders kwamen per bus naar Leerbroek voor 
hun bij de gemeente aangemelde demonstratie. 

fbeelding 	 1 

De organisator van de demonstratie was 

De actiegroep heeft als doel om 
konijnenleed te bestrijden en een landelijk 
konijnenfokverbod te realiseren. 'Konijn in Nood' wil 
daarom dat het familiebedrijf in Leerbroek zijn 
deuren sluit. De actiegroep had vorige week nog via 
de rechter voorkomen dat de demonstratie niet bij 
de fokker voor de deur maar op een dorpsplein 

Emgmaggemigammim is recent tevens 
betrokken geweest bij enkele (binnen- en buitenlandse) 
buitenwettelijke acties gericht tegen dolfinaria en 
stierengevechten. 

gehouden moest worden, zoals de burgemeester 
wilde. Een grote groep politieagenten was aanwezig 
om eventuele tegenacties, die op sociale media 
dooi-  individuen waren aangekondigd, te 
voorkomen. Belangstellenden uit de buurt werden 
op een afstand gehouden en de actie is rustig 
verlopen. 

Op haar Facebookpagina stelt 'Konijn in Nood' over 
het familiebedrijf in Leerbroek: 'Er wordt nog altijd 
zonder vergunning en controle op de 
voedselveiligheid konijnenvlees verkocht. Wat 
Stichting Konijn in Nood ook schrijnend vindt is dat 
er in de maand van de Ramadan ELKE DAG van 
06:00 tot 08:00 konijnen worden vermoord op zijn 
farm door een Marokkaanse slager. Dus wij kunnen 
met zekerheid vast stellen dat er achter de gesloten 
deuren van deze fokker konijnenleed plaatsvindt.' 

De reacties op de demonstratie van zaterdag op de 
Facebookpagina zijn uiteenlopend: van 
steunbetuigingen tot mensen die geen begrip 
hebben voor de actie tegen een familiebedrijf en 
een volgende keer zelfs met een tegenactie dreigen. 
Enkele voorbeelden: 'Super dat er veel mensen bij 
stilstaan.. en iets doen', 'Wil het niet zien...weet 
hoe het er aan toe gaat...lig er dan weken van 
wakker vreselijk..ben groot konijnenfan en doet zo 
pijn te weten dat miljoenen konijnen zo lijden', 'Wat 
een zielige vertoning was dat in leerbroek. gelukkig 
deelt bijna niemand jullie mening over de konijnen. 
Er is niets mis met de huisvesting van deze 
konijnen' en 'Als we de volgende keer is dichterbij 
mogen komen kijken. Kunnen we onze steun kei 
hard aan jullie laten zien'. 

Overigens heeft de actiegroep 'Konijn in Nood' op 
7 december 2017, in de avondspits, een langzaam-
aan-actie uitgevoerd met een aantal auto's op de 
snelweg A59 om het publiek stil te laten staan bij 
het leed van konijnen. 

Een andere radicale dierenrechtenactiegroep, '269 
Life the Netherlands', heeft in de afgelopen week op 
haar Facebookpagina een heimelijk opgenomen 
video gepubliceerd waarop beelden zijn te zien van 
'wantoestanden' in een konijnenfokkerij in 
Macharen, gemeente Oss. Uit de reacties op 
Facebook blijken zowel instemming als afkeuring 
van de actie. De video van '269 Life the 
Netherlands' wordt tevens gedeeld op de 
Facebookpagina van 'Konijn in Nood'. Deze 
actiegroep zet daarbij de volgende oproep online: 
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'Het is niet de eerste konijnenfokkerij die 
ontmaskerd wordt. Het dierenleed is structureel 
aanwezig in de Nederlandse konijnenfokkerijen. 
Jumbo, Albert Heijn, en de Lidl neem een 
verstandig besluit en stop met de verkoop van dit 
dierenleed! !'. 

Voorts is er deze week een filmpje op YouTube 
verschenen van de radicale dierenrechtenactiegroep 
'Ongehoord', waarin dode kippen op de stalvloer, 
kreupele kippen en kippen die vrijwel kaal zijn, zijn 
te zien. De actievoerders hebben 's nachts bij 
negen verschillende kippenboerderijen gefilmd, 
zonder dat de boeren dat wisten. Onder de 
bedrijven waar is gefilmd, zijn boerderijen met een 
Beter Leven-keurmerk, een diervriendelijke 
Rondeel-stal en pluimveehouderijen van 
bestuursleden van brancheorganisatie LTO 
Nederland. Volgens de dierenrechtenactivisten zijn 
bij elk bedrijf misstanden aangetroffen. De 
dierenrechtenactivisten willen naar eigen zeggen de 
grote problemen in de pluimveehouderij aan het 
licht brengen. Volgens 'Ongehoord' klopt wat 
boeren zelf laten zien niet. 'Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat 8 tot 15 procent van de 
leghennen sterft, maar bij inspecties en open dagen 
zijn geen zieke, dode of kale dieren te zien,', aldus 
de actiegroep. De boeren in kwestie hebben kritiek 
op de actie van 'Ongehoord' en stellen dat er sprake 
is van gemanipuleerde beelden. 

Commentaar monitorspecialist 
De Kersttijd heeft in de afgelopen jaren geregeld 
geleid tot demonstraties en protestacties van 
radicale dierenrechtenactivisten en 
dierenrechtenextremisten gericht tegen vermeend 
dierenleed bij konijnenfokkerijen en tegen 
supermarkten die dit vlees aanbieden. '269 Life the 
Netherlands' en 'Konijn in Nood, maar ook 
'Ongehoord' en 'Anima] Rights' zijn bekende 
radicale actiegroepen die meestal binnen de wet, 
maar soms tegen de randen van de wet of 
eroverheen opereren. Het heimelijk insluipen in 
stallen en fokkerijen om videopnames te maken en 
in sommige gevallen ook dieren 'te bevrijden' of 
mee te nemen, zijn voorbeelden van 
buitenwettelijke acties die door 
dierenrechtenextremisten in de afgelopen jaren 
enkele malen zijn uitgevoerd. Deze video's worden 

NOS,n1, 'Schokkende beelden kippenstallen: 'Afschuwelijk, 
maar hoort erbij", 20 december 2017. 

op sociale media gedeeld om zoveel mogelijk 
mensen te informeren over de - in hun ogen -
'wantoestanden' bij fokkers en om steun te 
verwerven voor hun protestacties. 
De protestacties van radicale dierenrechten-
activisten en dierenrechtenextremisten kunnen 
intimiderend zijn voor fokkers en boeren en hun 
familie. Ze genereren bovendien zowel vurige 
steunbetuigingen als felle tegenreacties, vooral 
online, en dragen zo bij aan een polariserend 
klimaat rondom de kwesties dierenleed en 
dierenrechten. Omdat de buitenwettelijke acties 
meestal anoniem, heimelijk en 's nachts 
plaatsvinden, is het vaak lastig om daders op 
heterdaad te betrappen of om daders achteraf op 
te pakken en te vervolgen. Actiegroepen als '269 
Life the Netherlands' stellen voorts dat zij niet zelf 
verantwoordelijk zijn voor de heimelijk gemaakte 
video's, maar slechts een platform bieden om 
dergelijke beelden te tonen. 

Ondanks de hierboven beschreven protestacties 
rondom konijnenfokkers en pluimveebedrijven, 
blijft het beeld uit het Dreigingsbeeld Terrorisme 
Nederland 46 (DTN 46) van de NCTV overeind dat 
dierenrechtenextremisme in Nederland zich op dit 
moment nauwelijks manifesteert. 

Radicale klimaatactivisten 'Code 
Rood' richten focus in 2018 op 
Groningen 
De radicale milieu- en klimaatactivisten van de 
actiegroep 'Code Rood' kondigen op Facebook aan 
dat ze in de zomer van 2018 'grootschalige publiek 
aangekondigde burgerlijke ongehoorzaamheid' gaan 
organiseren in Groningen. Volgens de actievoerders 
is 'te lang aangemodderd' met Groningen en het 
klimaat en is het 'nu tijd voor daden'. Daarbij wordt 
oliebedrijf Shell specifiek genoemd als organisatie 
die deze daden zou tegenhouden. 'Code Rood' roept 
op het verzet van de Groningers te ondersteunen, 
samen met Groningers een actie te ontwikkelen en 
de macht van de fossiele industrie te breken. '2018 
wordt een cruciaal jaar voor Groningen. Voor eind 
november moet er een nieuw gasbesluit liggen, en 
wij willen mee helpen er voor te zorgen dat daarin 
het einde van gaswinning in Nederland wordt 
aangekondigd,' aldus de oproep op Facebook door 
'Code Rood'. De klimaatactivisten zouden daarbij 
verschillende doelwitten in het vizier hebben en een 
locatie voor een actiekamp op het oog hebben. 
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Nederland gesaboteerd om de plezier- en 
commerciële jacht te dwarsbomen. 

Op een actieconferentie op 27 januari 2018 in 
Groningen moeten de plannen verder uitgewerkt 
worden. 'In de tussentijd gaan we luisteren naar de 
ideeën die in Groningen zelf leven over acties tegen 
de gaswinning', aldus 'Code Rood' op Facebook. 
Deelnemers kunnen zich voor de actieconferentie 
aanmelden op de website van 'Code Rood'. De 
oproep van 'Code Rood' is tevens op sociale media 
gedeeld door het radicale milieunetwerk 
'GroenFront!' en door lokale en regionale 
actiegroepen als 'Coalitie Gasverzet Groningen' en 
'Houd Groningen Overeind'. 

Commentaar monitorspecialist 
Al enkele jaren komen lokale en regionale 
actiegroepen in Groningen in verzet tegen de 
aardgaswinning en de gevolgen daarvan 
(aardbevingen met schade aan huizen en daardoor 
dalende huizenprijzen en een groter 
onveiligheidsgevoel tot gevolg). De meeste 
protestacties in Groningen waren tot nu toe 
activistisch van aard. Slechts enkele keren vonden 
er radicalere acties plaats, waarbij soms ook de 
grenzen van de wet werden overtreden. Zo werden 
gaswinningslocaties en het hoofdkantoor van de 
NAM bezet of beklad. Hierbij werden de regionale 
of lokale actiegroepen ondersteund door het 
landelijke radicale milieunetwerk 'GroenFront!'. 
Sympathisanten van 'GroenFront!' hebben 
daarnaast in de afgelopen jaren diverse 
buitenwettelijke acties in Nederland uitgevoerd. 
Het gaat daarbij onder meer om illegaal verzet 
tegen de AWACS-vliegbasis bij Schinveld en tegen 
de aanleg en opening van de Betuwelijn, en het 
vernielen van gentechvelden van de Wageningse 
universiteit. Daarnaast zijn door sympathisanten 
van `GroenFront!' geregeld jachthutten in  

De laatste jaren leek het buitenwettelijke verzet 
met inmenging van landelijke actiegroepen in 
Groningen tanende. Het is aannemelijk dat het 
voornemen van 'Code Rood' de bemoeienis van 
actievoerders van buiten de provincie Groningen 
een nieuwe impuls gaat geven. De kans op 
buitenwettelijke acties is daarbij aanwezig, waarbij 
naast gaswinningslocaties ook andere objecten van 
de NAM en Shell of bezittingen van politici 
betrokken bij het gasbesluit een doelwit kunnen 
zijn. In juni 2017 hebben ruim 300 actievoerders 
van 'Code Rood' een dag lang de kolenopslag in de 
haven van Amsterdam bezet, waardoor de 
productie de hele dag stil kwam te liggen. Hierbij 
kregen de Nederlandse activisten hulp van 
actievoerders uit Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk. In totaal werden destijds negentien 
actievoerders opgepakt, onder meer voor het 
vernielen van het hekwerk, het betreden van 
verboden gebied (huisvredebreuk) en het niet 
tonen of kenbaar maken van de identiteit. De 
schade zou enkele tienduizenden euro's hebben 
bedragen. Het is tevens mogelijk dat 'GroenFront!' 
zich wederom meer gaat bemoeien met de acties in 
Groningen. Enkele actiegroepen uit de regio blijken 
online in ieder geval het initiatief van 'Code Rood' 
alvast te omarmen. 

Brotherhood 'Marron United' 
neemt deel aan antiracisme 
demonstraties 
Op zaterdag 16 december 2017 werd door 
'Movement X' in Den Haag een demonstratie 
georganiseerd 'tegen politiegeweld'. Hierbij waren 
verschillende organisaties aanwezig waaronder 
leden van 'Marron United'; een brotherhood die 
naar eigen zeggen streeft naar 'vrijheid, en 
gelijkheid' en die 'tegen de slavernij' zijn. Met de 
naamgeving verwijzen de leden naar de Marron die 
door hen worden omschreven als 'groepen slaven 
die uit Afrika door slavenhalers onder dwang naar 
Suriname zijn gebracht, die zich wisten te bevrijden 

Zie Weekberlicht Internetmonitoring 	017. 
Zie weekbericht internetmonitoting 50/2017. 
Een brotherhood is in definitie niet hetzelfde als een 

motorclub (omdat ze bijvoorbeeld geen motor rijden) maar 
maken wel gebruik van het imago van een motorclub en 
hanteren doorgaans veelal dezelfde structuur. 
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van hun handelaren en anderen inspireerde om dat 
ook te doen'. 

Uit de berichten op de Facebookpagina blijkt dat 
`Marron United' uitgesproken politiek activistisch 
van aard is. Zo namen leden deel aan de 
'manifestatie voor vrijheid van meningsuiting en 
demonstratierecht' op 2 december 2017 in Dokkum 
en waren ze aanwezig bij het protest 'tegen zwarte 
piet en racisme' op de Erasmusbrug in Rotterdam 
op 21 november 2017. 

Belangrijke thematiek waar de brotherhood zich op 
richt zijn 'racisme, discriminatie en vermeende 
onrecht in de Nederlandse samenleving'. Dat blijkt 
ook uit een Facebookpost van 21 november 2017: 
'Zwarte Piet is onderdeel van een veel groter 
probleem in Nederland waar wij met z'n allen tegen 
moeten strijden. Het is duidelijk dat de overheid en 
politie hier alles aan zullen doen om het dwars te 
zitten, inplaats van het beschermen van de 
activisten tegen het geweld dat van rechts komt, 
faciliteren ze het en zorgen ze voor onnodige 
bedreigingen. [...] Een paar van onze leden namen 
het op zich om mee te gaan en waar nodig 
bescherming te bieden voor de activisten. Gelukkig 
is de actie goed verlopen ondanks de dreigende 
sfeer van de politie.' 

Naast berichten met betrekking tot demonstraties 
die op de Facebookpagina van 'Marron United' zijn 
geplaatst, is er op foto's te zien dat er clubavonden 
met motorclubs zoals 'Alcatraz Wanted' en 'Trailer 
Trash Travellers' zijn georganiseerd. 'Alcatraz 
Wanted' wordt door de politie bestempeld als een 
'1% MC's'; een motorclub die activiteiten ontplooid 
die in strijd zijn met de wet. Leden van beide 

Zie rapport 'Outlawbikers in Nederland' van de Politie. 

motorclubs zijn in het verleden meerdere malen in 
verband gebracht met (zware) criminaliteit. 

Waar 'Marron United' zich in Nederland ophoudt, 
kan niet uit open bronnen worden opgemaakt. Wel 
schrijft het op de eigen Facebookpagina dat het 
plannen heeft om nieuwe chapters (afdelingen) te 
openen in Engeland en Suriname. Daarnaast 
onderhoud 'Marron United' een eigen muzieklabel 
genaamd 'Marron Music'. 

Commentaar monitorspecialist 
Brotherhood 'Marron United' lijkt in veel opzichten 
op de meer bekende '1% motorclubs' zoals.  

Satudarah' en 'Alcatraz Wanted'. De brotherhood 
hanteert een vergelijkbare structuur (chapters) en 
uiterlijke symboliek die kenmerkend is voor '1% 
motorclubs' die vaak omschreven worden als 
`motorbendes' door hun criminele karakter. 

Het is uit open bronnen niet op te maken wanneer 
`Marron United' is opgericht. Dat de 
Facebookpagina pas sinds 12 juli bestaat, wijst er 
mogelijk op dat ze pas recent is opgericht. 
Opvallend daarbij is dat het nu al spreekt over het 
mogelijke openen van meer chapters in het 
buitenland. 

Het politiek activistische karakter van deze 
brotherhood, het deelnemen aan demonstraties 
waarin leden zichtbaar mengen met extreemlinkse 
groeperingen zoals Anti-Fascistische Actie (AFA) en 
het onderhouden van banden met '1% motorclubs' 
die in het verleden met zware georganiseerde 
criminaliteit in verband zijn gebracht, is zorgelijk 
omdat het mogelijk kan leiden tot een vermenging 
van extreemlinkse groeperingen met criminele 
netwerken. 

7 
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