
Disclaimer 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de Directie Analyse en Strategie (DAS) van de 
Nationaal Cobrdinator 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, web logs en vv ebfora 

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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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 
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Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Jihadisten en salafisten 
discussiëren op Facebook openlijk 
over takfier 
De afgelopen dagen vinden er in jihadistische en 
sa lafistische kringen op Facebook hoogoplopende 
discussies plaats over takfier - het tot ongelovig 
verklaren van personen en individuen. Op maandag 
9 april 2018 postte het jihadistische online platform 
`Ahlus Sunnah Publicaties' een bericht op Facebook 
als reactie op alle ophef over de uitspraken van 

over Aboutaleb: `Aboutaleb is zonder 
enige twijfel een kaafir' [...] Waarom schamen 
moslims zich om dit gewoon te zeggen? [...] Wees 
een beetje trots op je religie.' Het bericht riep 
tientallen reacties op. Iemand stelt bijvoorbeeld dat 
Aboutaleb 'een uitgeprocedeerde asielzoeker binnen 
de islaam' is, anderen vindenjuist datje iemand 
niet zomaar mag beschuldigen van afvalligheid, 
want'iemand valselijk beschuldigen van kufr is nog 
erger dan de doodstraf'. 

Op de Facebookpagina van de Nederlandse prediker 
discussieerden salafisten en 

jihadisten afgelopen week met elkaar over de vraag 
of ISIS-aanhangers moslim zijn ofjuist niet. Onder 
a nd e re n 

Frorfffd  en enkele Nederlandstalige 
aanhangers van ISIS nemen deel aan deze 
discussies. 	= j is salafist, maar ook een 
uitgesproken tegenstander van ISIS. Hij stelt dat 
ISIS een niet-islamitische organisatie is, die 'de 
jeugd' heeft afgedreven van 'het rechte pad' en tot 
terrorisme heeft aangezet. Prediker 
gebruikt (complexe) theologische argumenten om 
ISIS tot ongelovigen te verklaren. Hij verwijst 
regelmatig naar het door hem in 2017 
gepubliceerde 'Het Beknopte Traktaat ter 
Verduidelijking van het Ongeloof van De 
Islamitische Staat'. Dit traktaat bevat een 
uitgebreid theologisch betoog tegen ISIS. 
Verschillende Nederlandstalige jihadisten reageren 
kritisch en afwijzend op de takfier van 	op 
ISIS. '[...] Pas op voor die hond-, 

Arabische term voor 'ongelovige ". 
Arabische term voor 'ongeloof'. 

waarschuwt iemand op Facebook. Waarop een ISIS-
aanhanger stelt: 'Ik heb hem geblokkeerd en 
verwijderd.'Ideologische medestanders van 
kiwinemen het op hun beurt juist voor hem op en 
spreken zijn scheldende tegenstanders aan: 'Heb je 
deze ooit onderzocht en ook naar hun bewijzen 
gekeken of neem je de situatie aan omdat je de 
kant van dawla [ISIS] kiest?' 

Commentaar monitorspecialist 
Deze discussies laten zien dat jihadisten en 
salafisten niet alleen personen buiten eigen 
kringen maar elkaar ook onderling van ongeloof 
beschuldigen en elkaar tot ongelovige verklaren. 
Dat jihadisten politici zoals Aboutaleb en elkaar 
onderling tot ongelovigen verklaren is geen nieuw 
verschijnsel. Ook de weerstand die 'openlijke 
takfier' van jihadisten op personen - in dit geval 
Aboutaleb - oproept is niet nieuw. In brede 
moslimkringen bestaat grote weerstand tegen 
takfier, dat beschouwt wordt als een vorm van 
onacceptabele religieuze intolerantie. Echter, de 
openheid waarmee jihadisten deze discussies 
voeren op mainstreamsocial media, zoals 
Facebook, is de afgelopen maanden toegenomen 
en is opmerkelijk te noemen. 

Niet alle jihadisten houden er dezelfde opvattingen 
over takfier op na, deze kunnen zelfs (sterk) 
verschillen. De standpunten van Ahlus Sunnah zijn 
naarjihadistische maatstaven veel gangbaarder 
dan die van prediker 
geeft intellectueel leiding aan een kleine groep 
aanhangers van de geleerde al-Hazimi die er 
extreme theologische standpunten op nahoudt met 
betrekking tot ‘takfier'. Aanhangers van al-Hazimi 
en predikers die soortgelijke extreme theologische 
standpunten huldigen, staan bekend onder de 
naam`takfid. Takfiri keren zich niet alleen tegen 
heersende regimes (en bestuurlijke en politieke 
systemen), maar ook tegen grote groepen moslims 
en jihadistische organisaties zoals ISIS. 

Door deze zeer intolerante houding ten aanzien van 
andersdenkenden, is het aantal takfiri in Nederland 
zeer gering en sociaal bezien betrekkelijk 
geïsoleerd. Deze Facebookdiscussie laat echter zien 
dat er contacten bestaan tussen de intellectuele 
leiders van deze groep in Nederland en 
(Nederlandse) jihadisten en salafisten. Deze 
invloed van takfiri op de intellectuele discussies die 
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binnen salafistische en jihadistische kringen worden 
gevoerd is zorgelijk, omdat de extreme 
theologische standpunten kunnen bijdragen aan 
verder maatschappelijk isolement én radicalisering 
van deze gemeenschappen en uiteindelijk zelfs tot 
geweld. 

Eindhovense jongerenorganisaties 
delen salafistische en jihadistische 
content 
De 'Student Association [S.A.] Salaam' is een 
Eindhovense islamitische studentenvereniging. Via 
een Facebookpagina en website communiceren zij 
over hun activiteiten. Een initiatief van een aantal 
studenten om een gebedsruimte in de TU 
Eindhoven te krijgen, is de aanleiding geweest voor 
van de oprichting van 'S.A. Salaam'. Met deze 
vereniging willen de mensen achter Salaam de 
moslimstudenten in Eindhoven vertegenwoordigen. 

Een andere Eindhovense jongerenorganisatie die op 
Facebook actief is, is 'Eindhovense Moslim 
Jongeren'. Deze organisatie 'wil continu [streven] 
naar het vergroten van het religieuze en 
maatschappelijke bewustzijn van de jeugd'. Deze 
organisatie deelt geregeld berichten die door 
Salaam op Facebook worden geplaatst. 

- Eindhoven heeft moslim-studentenclub", onwv.ed.nl, 3 
januari 2018. 

Berichten op de Facebookpagina's van beide 
initiatieven gaan over studeren in Eindhoven, 
ontplooide/te ontplooien activiteiten en het 
benadrukken van het islamitisch geloof. Uit de 
Facebookpagina's valt echter ook op te maken dat 
Eindhovense Moslim Jongeren en S.A. Salaam 
gebruikmaken van diensten van salafistisch- en 
jihadistisch-getinte initiatieven of dergelijke content 
delen. 
Zo heeft 'Graphic Pencil' een brochure ontworpen 
voor de studentenvereniging. Graphic Pencil is een 
online jihadistisch initiatief dat zich richtop het 
ontwerpen van grafische producten die vaak 
expliciet jihadistisch van aard zijn. 

Verder maakte Salaam op 27 februari 2018 via 
Facebook bekend dat 'Moslim Kids Entertainment' 
(MKE) een nieuwe sponsor van de 
studentenvereniging werd. MKE is een online 
initiatief dat een mild salafistisch karakter kent. Het 
doel van MKE is 'om islamitische en pedagogische 
verantwoorde producties te leveren om zo een 
positieve bijdrage te leveren aan de opvoeding van 
onze kinderen'. Het initiatief geniet populariteit in 
jihadistische kringen alwaar content van MKE 
regelmatig en systematisch wordt gedeeld. 

Zowel S.A. Salaam als Eindhovense Moslim 
Jongeren delen theologische en dogmatische 
content waarop zij zich inspireren. Een voorbeeld 
hiervan is een Facebookbericht van de 
studentenvereniging Salaam op 13 januari 2018 
waarin zij een historische quote deelde van Ibn al-
Qayyim, een leerling van de in jihadistische kringen 
gezaghebbende geleerde Ibn Taymiyyah die rond 
de 13e eeuw leefde. Al-Qayyim haalt daarin een 
uitspraak van zijn leermeester aan en noemt het 
één van de meest waardevolle adviezen die hij 
heeft gehad. Ook op de Facebookpagina van 
'Eindhovense Moslim Jongeren' worden quotes van 
Ibn Taymiyyah gedeeld. 

Deze laatste pagina deelde bovendien een oproep 
voor'Twitterstorm [For the Aseer]' die begin maart 
door activistische islamisten en jihadisten werd 
opgezet en gesteund. Met deze actie wilden zij 
aandacht vragen voor het onrecht dat in hun ogen 
moslimgevangenen wordt aangedaan. 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 50/2017 voor 
nadere duiding van MKE. 
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Commentaar monitorspecialist 
Het feit dat studentenvereniging Salaam 
gebruikmaakt van de diensten van een jihadistisch 
initiatief (Graphic Pencil), mede gesponsord wordt 
door Moslim Kids Entertainment-een initiatief 
waar jihadisten een opvallende interesse voor 
tonen - en een uitspraak deelt van een in 
jihadistische kringen populaire geleerde (Ibn 
Taymiyyah), roept vragen op over de oriëntatie van 
deze groep. Hetzelfde geldt voor`Eindhovense 
Moslim Jongeren' gezien de content die zij in 
sommige gevallen delen. Het is weliswaar mogelijk 
dat de organisaties zich niet (volledig) bewust zijn 
van de motivaties en achterban van die initiatieven 
of de status van Ibn Taymiyyah. De steun die de 
Eindhovense islamitische jongerenorganisaties 
krijgen en geven, kunnen evenwel wijzen op een 
door salafisme of zelfs jihadisme geïnspireerde 
grondslag. Bovendien kan het veelvuldig verwijzen 
naar content van 'S.A. Salaam'door`Eindhovense 
Moslim Jongereneen indicatie zijn van een 
mogelijk onderling verband tussen die twee 
organisaties. 
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Online reacties op sociale media 
kort na aanslag in Munster 
Een bestelbus is op zaterdagmiddag 7 april 2018 
ingereden op een terras van een restaurant in 
Manster. Hierbij vielen twee doden en raakten 
dertig personen gewond, van wie zes ernstig. De 
bestuurder van de bestelbus pleegde na zijn daad  

zelfmoord met een vuurwapen. In de bestelbus 
vond de Duitse politie naast het wapen (krachtig) 
vuurwerk. Tijdens een huiszoeking bij de dader 
werd meer vuurwerk gevonden en een onbruikbaar 
gemaakte Kalasjnikov [AK-47]. Ook werd er een 
zelfmoordbrief in een woning van de dader 
aangetroffen. 

Direct na de aanslag kwam er op sociale media een 
stroom van reacties op gang. Zo plaatste het 
rechtspopulistische webblog GeenStijl een artikel 
`Kleinlastwagen rijdt in op mensenmassa Manster.' 
Naast korte updates van de situatie werden in het 
artikel foto's van het incident gedeeld. In minder 
dan een uurtijd werd er meer dan 200 maal 
gereageerd op het artikel. Hierin werd veelal de link 
gelegd met de radicale islam, het vluchtelingen-
beleid van de Europese Unie en Duitsland. Hierbij 
werd de 'wir schaffen das' uitspraak van de Duitse 
bondskanselier Merkel meerdere malen 
bekritiseerd: 'het islamitische Manster..euh, 
monster heeft weer toegeslagen', 'niet te geloven 
dat de grenzen maar blijven open staan' en 'volgens 
de EU is de islam ons verleden en onze toekomst. 
Bedankt fuckers!'. Ook plaatste AfD-politica Von 
Storch de aanslag direct in de hoek van het 
jihadistisch terrorisme middels een Twitterbericht. 
Op Twitter werd kort na de aanslag de hashtag 
#da nkemerkel trending. Via Telegram reageerden 
jihadisten op verschillende kanalen verheugd op 
nieuws uit Manster. ISIS aanhangers deelden al 
snel de ontwikkelingen met video's uit Manster. Ook 
werd er een poster met een afbeelding uit Manster 
gedeeld. 

!Naast deze reacties werd er ook foutieve informatie 
verspreid. Zo werden er foutieve afbeeldingen en 
namens  van de 'dader'verspreid en ging een video 
van de vermeende aanhouding van de 'dader' viral. 

Zie: httos://www.geenstiji.n1 /5141498/kleinlastwa qen-rijdt-
in-op-mensenmassa-munster/  

7-(2 

Ill~facebook.com/BeatixVonStorch/posts/20074229  
35965808 

Zie: 

rt3,-"M?' IKCIMIgit~ 

Zie : 
g  Zie: https://wvwv.huffincitonpost.de/entry/video-festnahme- 
muenster de 5acb639de4b07a3485e6a0b1  
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Deze video werd alleen al op Facebook in korte tijd 
meer dan 100.000 keer bekeken. Via Twitter riep de 
politie in Mnster op 'te stoppen met het 
verspreiden van geruchten en het verspreiden van 
video's en afbeeldingen via Facebook en Twitter.' 

Commentaar monitorspecialist 
De aanslag in M0nster laat zien dat Twitter nog 
altijd hét medium is voor real-time informatie 
vergaring bij (grootschalige) incidenten. Net  zoals 
bij eerdere incidenten blijkt ook hier weer dat 
foutieve informatie (bedoeld/onbedoeld) snel een 
groot bereik kan krijgen. 

Hoewel zelfmoord (zoals in Mnster door de dader 
gepleegd) niet past binnen de modus operandi van 
jihadisten, toonde de aanslag ook gelijkenissen met 
aanslagen die eerder met een jihadistisch oogmerk 
zijn uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de aanslag in 
december 2016 op de Kerstmarkt in Berlijn. Uit de 
online reacties blijkt dat de link met het jihadisme 
bij dergelijke incidenten hierdoor snel wordt 
gelegd. Ook werd het moment van de daad — een 
jaar na de aanslag in Stockholm — door sommigen 
gezien als een mogelijk aanwijzing voor een 
jihadistisch gemotiveerde aanslag. 

Bij deze aanslag lijken - gebasseerd op de 
afscheidsbrief - vooral psychische problemen een 
rol te spelen. Dit onderstreept de veiligheidszorgen 
die er ook zijn over potentieel gewelddadige 
eenlingen zonder extremistisch gedachtengoed, 
maar met psychische problemen die een publieke 
gewelddaad willen verrichten. Daarnaast heeft het 
verleden geleerd dat er een copy-cat effect uit kan 
gaan van eerder uitgevoerde aanslagen. 

Onrust rond kraakacties voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers 
Uitgeprocedeerde asielzoekers - die zich hebben 
verenigd in het collectief 'We Are Here' - hebben in 
de afgelopen twee weken met hulp van 
asielrechtenextremisten 22 leegstaande 
slooppanden gekraakt in Amsterdam-Oost. 
Medewerkers van leegstandbeheerder Ca melot 
deden aangifte van bedreiging en intimidatie. Ook 
medewerkers van woningcorporatie Ymere en 

https ://twitte r. com/Polizei  n rw ms/status/982656416413601 
792 

enkele buurtbewoners hebben geklaagd over 
intimidatie. Andere buurtbewoners hebben minder 
problemen met de komst van de nieuwe bewoners 
in hun wijk en hebben hen uit solidariteit welkom 
geheten. Media berichtten de afgelopen dagen 
veelvuldig over de overlast voor de bewoners; de 
krakers zouden onder meer een huis zijn 
binnengevallen terwijl de bewoonster onder de 
douche stond. Volgens'We Are Here' was dit 
gedaan door een andere groep krakers. 
Het Openbaar Ministerie bepaalde deze week dat de 
krakers de panden binnen acht weken moeten 
verlaten. 'We Are Here' probeert via de rechter deze 
ontruiming te voorkomen. De waarnemend 
burgemeester, VVD'er Van Aa rtse n, vroeg eerder de 
krakers te gedogen tot Amsterdam een nieuw 
college heeft. Hij kwam daarmee tegemoet aan een 
oproep van de gemeenteraad. Diverse landelijke 
politici, zoals PVV-voorman Geert Wilders en 
premier Mark Rutte (VVD), uitten hun ongenoegen 
over de kraakactie. 

Op sociale media hebben de berichten over geweld, 
intimidatie, nachtelijke feestjes en illegale 
kraakacties door de uitgeprocedeerde asielzoekers 
geleid tot een storm van kritiek vanuit 
extreemrechtse en rechts-populistische hoek op 
Van Aartsen, de uitgeprocedeerde asielzoekers en 
extreemlinkse krakers. Drie extreemrechtse 
actiegroepen, Identitiar Verzet, Pegida Nederland 
en de Nederlandse Volks-Unie (NVU), hebben online 
aangekondigd zelf met 	Afbeelding 
acties te komen om de 
uitgeprocedeerde 
asielzoekers 'uit te 
zetten'. Zo is Pegida- 

al 
met enkele 
actievoerders ter 
plekke geweest, zo 
blijkt uit tweets van de 
actiegroep. Pegida 
dreigt binnenkort 
nogmaals langs te 
komen en gebruikt 
daarbij de hashtags 
#projectX en #verzet. 

Een geplande actie van Pegida op 13 april is op het 
allerlaatste moment afgeblazen vanwege de 
verwachte komst van linkse 'onruststokers'. Pegida 
schrijft op Facebook: 'We verschuiven ons protest 
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naar een later tijdstip dit weekend, en zwijgen uit 
vrees om het opnieuw te moeten verschuiven 
wanneer dit precies zal zijn.' 

Identitiar Verzet heeft op Facebook berichten en 
foto's gedeeld van het in brand steken van een 
spandoek van 'We Are Here'dat bij één van de 
panden hing en van het neerhalen van een 
spandoek door'autonome activisten'. De reactie 
hierop van Identitair Verzet op Facebook: 'Alle 
begrip. Het is niet onze modus operandi maar we 
begrijpen wel waar de frustratie vandaan komt. Het 
betreft hier uitgeprocedeerde asieleisers die met 
toestemming van de linkse gemeenteraad onder 
leiding van Groenlinks 22 woningen openbreken. 
Nederlanders mogen 14 jaar wachten op een 
woning, illegalen mogen de wet negeren. We doen 
zomaar de voorspelling dat de komende weken 
steeds meer Nederlanders dan ook maar de wet 
gaan negeren.' 

Op Twitter, op rechts-populististische websites en 
op de Facebookpagina's van Identitair Verzet, 
Pegida Nederland en de NVU wordt eensluidend 
gereageerd: 'Kraken is illegaal, uitgeprocedeerde 
asielzoekers zijn illegaal, actie!', 'Oppakken en 
dumpen op een onbewoond eiland', 'Het zijn 
afgewezen asielzoekers, geen vluchtelingen! ','Deze 
meneer, Van Aartsen genaamd, is volledig de weg 
kwijt' en 'Nog even en wij zijn toch ons land kwijt. 
Kwestie van tijd'. De rechts-populistische journalist 

tweet: ' 

MEMMiiiiMM~M§~ 

Vanuit extreemlinks heeft de asielrechtenextremiste 
boos gereageerd op Facebook: 'Eerst 

de media hetze, dan de fik erin. Zo doet extreem 
rechts dat.' Op Indymedia is opgeroepen tot 
alertheid omdat Pegida 'wil gaan fokken'.  

Commentaar monitorspecialist 
De groep uitgeprocedeerde asielzoekers in 
Amsterdam, die zich hebben verenigd in 'We Are 
Here', verschaffen zich al ruim vijf jaar met hulp 
van extreemlinkse krakers tijdelijk onderdak. Zodra 
de groep op straat dreigt te komen staan, worden 
met nieuwe kraakacties nieuwe (tijdelijke) 
onderkomens gecreëerd. De gemeente Amsterdam 
heeft dit jarenlang gedoogd. Ook het nieuwe nog 
aan te treden gemeentebestuur, waarin GroenLinks 
als grootste partij waarschijnlijk plaatsneemt, lijkt 
niet hard te gaan optreden tegen 'We Are Here'. De 
uitgeprocedeerde asielzoekers van 'We Are Here' 
vallen in feite buiten de bestaande regels en 
kunnen meestal niet uitgezet worden omdat hun 
papieren ontbreken, het land van herkomst onveilig 
is of omdat deze landen ze niet terug willen. Vaak 
willen ze zelf ook niet terug en weigeren ze 
medewerking aan uitzetting. 

Rechts-populisten en extreemrechtse actiegroepen 
spelen naar aanleiding van de berichten over 
overlast voor de buurt en medewerkers van 
woningcoporaties hierop in. Uit sociale 
media berichten blijkt dat extreemrechtse 
actievoerders al ter plekke zijn geweest en dreigen 
terug te komen. Blijkbaar schrikken enkelen hierbij 
niet terug voor de confrontatie, gezien het in brand 
steken van eenspandoeken het neerhalen van een 
spandoek. Dit laat tevens de toegenomen 
zelfverzekerdheid zien bij extreemrechtse 
actiegroepen, die er niet meer voor terugdeinzen 
om extreemlinks aan te pakken in hun 'eigen' 
steden, zoals eerdere acties in Amsterdam en 
Nijmegen al lieten zien. 

Aangezien een spoedontruiming volgens het OM 
niet nodig is, zullen de krakers en asielzoekers van 
'We Are Here' voorlopig in de gekraakte 
slooppanden blijven. Er moet daarom in de 
komende dagen en weken rekening worden 
gehouden met intimiderende acties van 
extreemrechtse actiegroepen, met eventueel meer 
buitenwettelijke acties van een enkeling of enkelen 
(brandstichting, vernieling, bedreiging) en wellicht 
een gewelddadige confrontatie met extreemlinkse 
krakers of uitgeprocedeerde asielzoekers. 

Zie verder ook: AT 5. nl, Waarom wordt de We Are Here-
groep niet uitgezet?', 10 april 2018. 
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Disclaimer 
Het \A/eekbericht internetmonitoring is een product 
van de Directie Analyse en Strategie (DAS) van de 
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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 
10.2g 
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Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

bestempeld. Met deze stellingname positioneert 
zich als relatief gematigde prediker 

binnen het Nederlandse jihadistisch discourne. 
Herhaling van dit standpunt kan beschouwd 
worden als een strategische zet van 
De Nederlandse jihadistische beweging maakt 
momenteel een transitie door. Jarenlang lag de 
focus van de beweging op de strijd in Syrië en was 
het gedachtegoed en de beeldtaal van ISIS 
dominant. Momenteel verschuift de focus naar 
activistische da'wa en lijkt de invloed van ISIS aan 
terrein te verliezen. Jihadistische predikers zoals 

die kritisch zijn over ISIS, kunnen 
daardoor weer grotere invloed uitoefenen op 
individuele jihadisten en jihadistische netwerken in 
Nederland en de kiem leggen voor nieuwe 
generatie jihadisten. Onlangs constateerde de 
NCTV dat 	 nieuwe activiteiten ontplooit 
in Nederland. 

Benefiet alFitrah: streefbedrag 
haalbaar na eerdere kritiek vanuit 
eigen kring? 
De salafistische stichting alFitrah in Utrecht heeft 
een benefiet aangekondigd dat zal plaatsvinden op 
11, 12 en 13 mei 2018. Dit zal bestaan uit onder 
andere een live benefiet, benefietmarkt en 
zusterbenefiet. 

ismaziomm~s~ 1111~111111111~111111~1111~~ 

Commentaar monitorspecialist 

De kritiek van 
is gericht tegen het door ISIS gebruikte 

- en ideologisch gelegitimeerde - geweld tegen 
onschuldige burgers. Over de legitimiteit van 
geweld tegen burgers bestaat onder jihadisten een 
levendige discussie. Het standpunt van ISIS op dit 
gebied wordt door meer jihadisten als te extreem 

Vertaald: vertelling over de profeet Mohammed 
- Zie 1111~11111111101111~~1~15k3 ie: Weekbericht Internetmonitoring 13/2018, p 7. 
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Commentaar monitorspecialist 
AlFitrah verkeert langere tijd in een slechte 
financiële situatie en roept geregeld haar achterban 
op om 'da3wah drager' [maandelijkse donateur] te 
worden of geld te doneren tijdens live benefieten. 
In het verleden heeft alFitrah benefietacties 
georganiseerd die zo'n 50.000 tot 60.000 euro 
opleverden en een enkele keer ruim een ton in drie 
dagen tijd. Al deze inzamelingsacties hadden tot 
doel achterstalige huur te betalen en da'wa-
activiteiten te financieren. 
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Iedere moslim wordt opgeroepen middels sadaqah 
[liefdadigheid, in casu middels geld] bij te dragen 
aan voortzetting van da'wa-activiteiten: het 
dagelijkse gebed, islamitische opvoeding en 
educatie voor jong en oud, hulpverlening en 
bekeerlingenbegeleiding. 

Het streefbedrag is 100.000 euro, waarvan reeds 
7.000 euro is ingezameld. Tot aan, en zeker 
gedurende het benefietweekend moet er nog 
93.000 euro ingezameld worden. De stichting heeft 
er het volste vertrouwen in dat dit met de hulp van 
de ummah [islamitische gemeenschap] gaat 
lukken: 'Laten we met zijn allen de handen ineen 
slaan, dan is dit bedrag in-shaa'Allah binnen no-
time afgelost', 

Het is de vraag of en in welke mate alFitrah nog 
kan rekenen op steun en donaties van de 
moslimgemeenschap in Nederland. Het vertrouwen 
van de moslimachterban jegens alFitrah is 
geschonden: er zijn vragen en er heersen twijfels 
over waar de miljoenen, die eerder zijn 
ingezameld, zijn gebleven. Eerder, in september 
2017, werd alFitrah al door de eigen achterban en 
de salafistisch-jihadistische groep Moslims in 
Dialoog onder vuur genomen vanwege het 
financiële wanbeleid van de organisatie. AlFitrah 

-` Zie ook o.a. Weekbericht Internetmonitorig 46/2016. 
• 5  Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 37/2017 

zou geld aftroggelen van de moslimgemeenschap 
maar niet transparant zijn over de financiën. 

onderving alle kritiek door de 
beschuldigingen weg te wuiven, zonder enige 
openheid van zaken te geven. Hij beschuldigde de 
media ervan de stichting onterecht neer te zetten 
als 'corrupt'. 

Radicale klimaatactivisten steeds 
meer in actie tegen fracking 
Nu het kabinet heeft besloten dat er stapsgewijs, 
maar uiterlijk in 2030, een einde komt aan de 
gaswinning in Groningen, verschuift de focus van 
radicale klimaat- en milieuactivisten steeds meer 
naar acties tegen het zogenaamde fracken van 
aardgas in het Waddengebied. Fracking is een 
methode om onder andere schaliegas en/of 
schalieolie uit de diepe ondergrond vrij te maken 
door millimetergrote scheurtjes te creëren in het 
brongesteente waar het gas in opgesloten zit. Dit 
gebeurt door water, zand en chemicaliën onder 
hoge druk in een boorput te pompen en kleine 
explosies te veroorzaken. De ingebrachte 
zandkorrels gaan in de scheurtjes zitten en houden 
deze open. Dit zorgt ervoor dat transport van gas of 
olie naar de boorput mogelijk is. 

Radicale klimaatactivisten, regionale actiegroepen 
en 'boze burgers' in Groningen en Friesland komen 
de laatste weken steeds meer in actie tegen 
(voorgenomen) fracking door de NAM op diverse 
plekken in Groningen, Friesland en bij het 
Waddengebied, een beschermd natuurgebied. Zij 
zijn bang voor grondverzakkingen, aardbevingen en 
voor milieugevolgen en roepen online op tot 
alertheid en acties. Tegenstanders van fracking 
wijzen erop dat er veel methaan (een broeikasgas) 
vrijkomt, het Waddengebied schade oploopt en dat 
het grondwater vervuild kan raken. Radicale 
actiegroepen, die elkaar vaak ook al vonden in hun 
strijd tegen de aardgaswinning in Groningen, 
strijden nu gezamenlijk tegen fracking door de 
NAM. Het gaat om organisaties als Fossielvrij 
Nederland, GroenFront!, Gasvrij Waddenzee, Code 
Rood, Houd Groningen Overeind en Schokkend 
Groningen. Ze besteden op sociale media 
voortdurend aandacht aan het onderwerp en 
houden nieuwe initiatieven van de NAM in de gaten. 
Ook 'boze burgers' laten van zich horen, zoals op 14 
april 2018 bij Pieterzijl waar ongeveer honderd 
mensen actie hebben gevoerd tegen de nieuwste 
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boorlocatie van de NAM. De actiegroep 
Milieudefensie heeft Shell voor de rechter gedaagd 
voor de rol die het speelt in de oorzaak van het 
klimaatprobleem. Met de rechtszaak hoopt 
Milieudefensie vooral klimaatschade in de toekomst 
te voorkomen en Shell te dwingen tot meer 
duurzame energie. 

Milieudefensie krijgt hiervoor online veel 
steunbetuigingen, net als de radicale 
klimaatactiegroepen voor hun strijd tegen fracking. 
Enkele reacties op Facebook en Twitter zijn: 'Goed 
als Groningers en Friezen ook hier samen op gaan 
en een grens trekken. Eerst de bodem leegzuigen 
en dan ook nog een trap na geven? No Fracking 
Way!!!', 'Hoera, Milieudefensie sleept Shell voor de 
rechter!', 'Niet boren. Niet pompen. Niet op het 
Wad, niet in de voordelta, niet op de eilanden - en 
zeker ook niet op de Groningse en Friese 
kleigronden' en 'It's a #fracking disgrace'. 

Commentaar monitorspecialist 
In Nederland vindt al sinds de jaren '70 
probleemloos fracking plaats in Drenthe, Friesland 
en Groningen. De actuele weerstand tegen 
fracking is enkele jaren geleden begonnen vanuit 
de VS. Daar wordt op grote schaal schaliegas 
gewonnen. In tegenstelling tot Nederland heeft dit 
in de VS al op enkele plekken geleid tot grote 
schade aan het leefmilieu en tot hevige protesten 
van milieu- en klimaatactivisten en burgers.  

de Waddenzee, valt niet uit te sluiten dat sommige 
actievoerders de grenzen van de wet gaan 
opzoeken of overgaan tot extremistische acties als 
bekladdingen, bezettingen en intimidaties. Ook 
vanuit de 'boze burgers' uit Friesland en Groningen, 
die vaak al wrok tegen de NAM hebben vanwege de 
in hun ogen nalatigheid van de NAM bij de 
schadeafhandeling van de aardbevingsschade aan 
huizen, kunnen enkelen zich zo gefrustreerd voelen 
dat ze over kunnen gaan tot burgerlijke 
ongehoorzaamheid en onbezonnen acties tegen 
vertegenwoordigers van de NAM of politici. Het valt 
niet uit te sluiten dat Koningsdag in Groningen als 
platform gaat dienen voor dergelijke acties. 

In Nederland heeft het aardbevingstrauma van 
Groningen en Drenthe geleid tot veel wantrouwen 
tegen gaswinning in het algemeen. Doordat 
opeenvolgende regeringen de exploitatie van het 
gasveld in Groningen volgens velen niet goed in de 
hand hebben gehouden, staan veel mensen ook 
argwanend tegenover tekst en uitleg van de 
overheid bij nieuwe fracking-initiatieven. Ze 
geloven het vaak niet meer. 

De demonstraties in Nederland tegen fracking zijn 
vooralsnog activistisch van aard, zoals demo's en 
een rechtszaak. Echter, doordat er diverse radicale 
klimaatactiegroepen betrokken zijn bij de strijd 
tegen de fossiele industrie en de bescherming van 

Zie de inventarisatie van Staatstoezicht op de Mijnen uit 
2016:. 
https://www.sodm.ni/actueel/nieuws/2016/03/04/inventarisat  
ie-sodm-frackino-in-conventionele-gaswinninq 

4 
*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 16/2018 

II. Hybride 

Desinformatiecampagne rondom 
vergiftiging voormalig dubbelspion 
Skripal 
De voormalige Russische dubbelspion voor de Britse 
buitenlandse inlichtingendienst MI6 Sergej Skripal 
en zijn dochter worden op 4 maart 2018 vergiftigd 
met zenuwgas. Op straat in het centrum van 
Salisbury worden zij beiden bewusteloos 
aangetroffen. Kort nadat ze in het ziekenhuis zijn 
opgenomen, verschijnen in de internationale media 
geruchten over mogelijke Russische betrokkenheid. 
In de weken die volgen leidt het incident tot 
oplopende internationale spanningen en het 
uitzetten van zowel Russische als Britse 
diplomaten. 

Op sociale media wordt het nieuws over een 
mogelijke vergiftiging breed uitgemeten. Kort na 
het incident worden meerdere theorieën verspreid 
die de vergiftiging zouden verklaren. Opvallend is 
dat deze theorieën door verschillende Russische 
nieuwszenders en mediabureaus zowel in het 
Russisch als het Engels worden gepubliceerd en 
vervolgens via sociale media verder worden 
verspreid. De theorieën richten zich op (I) de 
persoonlijke situatie van Skripal, (II) de 
organisaties die onderzoek uitvoeren naar het 
gebruikte zenuwgas en (III) de positie van Rusland 
binnen de westerse internationale gemeenschap. 

Zo zou Skripal al langere tijd aan zware depressies 
lijden en geprobeerd hebben zelfmoord te plegen.' 
Ook zou hij woonachtig zijn naast een gebouw van 
de Britse diensten, waar ze met [vergelijkbaar] 
zenuwgas experimenten zouden uitvoeren. Russia 
Today publiceerde op 8 maart 2018 een artikel over 
Porton Down [the Defence Science and Technology 
Laboratory] - waar het onderzoek naar het 
gebruikte zenuwgas is uitgevoerd. Hierin omschrijft 
Russia Today de militair-wetenschappelijke basis als 
`geheimzinnig en zeer controversieel, waar in het 
verleden experimenten op mensen zijn uitgevoerd.'  

Ook zou de vergiftiging door de Britten (met 
zenuwgas geproduceerd in Porton Down), 
Amerikanen of Oekraïners in een 'speciale operatie' 
zijn uitgevoerd om 'Russofobie verder aan te 
wakkeren in aanloop naar het 
Wereldkampioenschap voetbal' dat in 2018 in 
Rusland wordt gehouden. 

In de tv-uitzending van het programma 'Wij 
Nederland' (WNL) op zondag 15 april 2018 meldt 
minister Blok van Buitenlandse Zaken dat de 
`Russen voortdurend bezig zijn mist te creëren over 
onderwerpen als MH17, de oorlog in Syrië en ook 
over de zaak-Skripal.' De Russische ambassade in 
Nederland heeft op woensdag 18 april 2018 een 
persconferentie gegeven. Hierin benadrukt de 
Russische ambassadeur i2-,w40 dat Rusland 'niks te 
maken heeft met wat er gebeurd is in Salisbury.' 

Commentaar monitorspecialist 
De verschillende theorieën die op sociale media 
rondom de vergiftiging van Skripal zijn verspreid, 
geven de verschillende typen desinformatie weer. 
Zo zijn verschillende theorieën die zijn verspreid 
over de vergiftiging van Skripal zeer 
onwaarschijnlijk en kunnen als nepnieuws 
bestempeld worden. Andere theorieën zijn niet 
direct als nepnieuws te bestempelen maar hebben 
bijvoorbeeld tot doel om de organisatie belast met 
onderzoek naar het gebruikte zenuwgas (OPCW) te 

Zie: 

7  Zie: https://edition.cnn.com/2018/03/20/europe/russia- 
diplomats-leave-uk-intl/index.html  

Zie: 

Zie: https://www.rt.com/uk/420800-spv-russia-cias-facilitv/  

https ://nos. Wadi ke1/2227402-blok-bekritiseert-russische-
mist-en-desinformatie-over-skripal.html  
"- Zie: 
https://www.voutube.com/watch?v=GuftAcV3cPk&feature=vo  
utu.be (21.20 minuten). 
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delegitimeren. 

Opvallend is dat vergelijkbare desinformatie-
campagnes eerder zijn uitgevoerd, zoals 
bijvoorbeeld bij het incident met MH17. Het is door 
middel van open bronnen echter niet te bewijzen 
wie deze desinformatiecampagnes initieert of 
(mogelijk centraal) aanstuurt. Met oog op het 
onderzoek en de aankomende rechtszaak inzake 
MH17 is het van belang dergelijke 
desinformatiecampagnes rondom MH17 tijdig te 
onderkennen en het eventuele bereik in het 
Nederlandse taalgebied blijvend te monitoren. 

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

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 
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I. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Jihadistisch initiatief 'Graphic 
Pencil' verzorgt grafische 
producties 
Onder de naam 'Graphic Pencil' worden online 
diensten aangeboden op het gebied van grafische 
vormgeving (bijv. ontwerpen van logo's, flyers, 
visitekaartjes, Facebook omslagfoto's). Het profiel 
'Graphic Pencil' is online actief met accounts op 
Facebook (een pagina en een persoonlijk profiel), 
op Instagram, een Telegramkanaal en een 
WordPress-pagina. Het profiel op Instagram (140 
volgers) en de Facebookpagina (189 likes, 193 
volgers) dateren van 14 maart 2017. Het 
Telegramkanaal (129 abonnees) is op 12 augustus 
2017 opgericht. ksáttá.lzátjááiïgr  

Via die kanalen wordt reclame gemaakt, worden 
uitgevoerde opdrachten onder de aandacht 
gebracht en worden gemaakte ontwerpen gedeeld. 
De op de kanalen gedeelde berichten hebben 
doorgaans een jihadistisch karakter. 

'Graphic Pencil' publiceert regelmatig zelfontworpen 
affiches met uitspraken van jihadistische predikers  

als Anwar al-Awlaki en Ahmad Musa Jibril. Verder 
worden berichten van andere salafistisch-
jihadistische initiatieven zoals 'Sahieh Al Boekharie 
& Sahieh Muslim NL' en 'Muslims Behind Bars' 
gedeeld. Jihadistische online platforms zoals 'Dawah 
for Mankind' en 'Quraan & Sounnaah Publicaties' 
delen de grafische producties van 'Graphic Pencil'. 
Voor deze platforms is het logo en de omslagfoto 
voor de Facebookpagina ontworpen. 

'Graphic Pencil' ontwierp recentlijk ook flyers 
waarop inzamelingsacties voor enkele moskeeën 
staan aangekondigd. Dit soort flyers zijn ontworpen 
voor Moskee Assalaam in Zundert, Moskee El-Feth 
in Bergen op Zoom en Stichting moskee Nasser in 
Veenendaal. Andere afnemers van de grafische 
producten van 'Graphic Pencil' zijn verschillende 
(kleine) bedrijven en de Eindhovense 
studentenvereniging S.A. Salaam. 

Commentaar monitorspecialist 
'Graphic Pencil' is een duidelijk jihadistisch 
geïnspireerde virtuele entiteit. De berichten die via 
de verschillende kanalen gedeeld worden, wijzen 
ontegenzeggelijk in die richting. 

Hoewel in het Facebookprofiel vermeld wordt dat 
achter de virtuele entititeit een vrouw schuilgaat, is 
het niet met zekerheid te zeggen dat dit werkelijk 

Zie voor meer informatie over S.A. Salaam ook Weekbericht 
Internetmonitoring 1.5/2018. 
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het geval is - of dat het uberhaupt om maar één 
persoon gaat. Toch zou het in het beeld van de 
(online) jihadistische beweging passen, waarin 
vrouwen een faciliterende, maar niet te 
onderschatten rol kunnen spelen in de 
ondersteuning en verspreiding van het jihadistische 
gedachtegoed. 

Tevens zijn de werkzaamheden van de 
persoon/personen achter 'Graphic Pencis' een 
voorbeeld van hoe kan worden bijgedragen aan de 
professionalisering van (een deel van) de online 
salafistische en jihadistische beweging. Met het 
werk kan 'Graphic Pencil' namelijk bepaalde 
salafistische of jihadistische initiatieven een 
aansprekender en qua 'aankleding' professionelere 
uitstraling te geven. 

Ten slotte is de betrokkenheid van deze grafische 
vormgever bij enkele (salafistische) moskeeën 
opmerkelijk. Dit is een indicatie van de soms dunne 
scheidslijn tussen salafisme en jihadisme. Er lijkt in 
dit geval op zijn minst weinig aarzeling in 
salafistische kring om zich te associëren met 
evident jihadistische krachten. 

Nieuw initiatief 'islam 
verduidelijkt' ontplooit straat 
dawah activiteiten 
`Islam verduidelijkt' is een initiatief dat sinds enkele 
weken op verschillende sociale media platformen 
actief is. Het onderhoudt een Facebookpagina, 
Facebookgroep, Twitterkanaal, Youtubekanaal en 
een website: 'Op deze website kan er van alles 
gevonden worden wat met de Islam te maken 
heeft. Van Koran, tafsir [interpretatie], ahadith 
[overlevering van uitspraken, daden, beslissingen 
en eigenschappen van de Profeet Mohamed], tot 
aan schitterende videos over Islamitisch 
gerelateerde onderwerpen. En er komt nog veel 
meed'. Ook onderhoudt 'Islam verduidelijkt' een 
Turkstalige rubriek met 'Islamitisch gerelateerde 
artikelen [...] speciaal voor onze Turkse broeders en 
zusters!' Op het Twitterkanaal en Youtubekanaal 
zijn tientallen video's geplaatst van onder andere de 
jihadistische ideoloog Ahmed Musa Jibril. 

Zie 	 het online initiatief Moslim Kids 
Entendinn. rl Weekbericht Internetmonitoring 50/2017, 

Zie: www.islamverduideliikt.com. 

Uit posts op Facebook blijkt dat 'Islam verduidelijkt' 
op zaterdag en zondag 21 en 22 april 2018 
'straatdawah' heeft verricht. 'We hebben met de 
gunst van Allah enkele flyers uit kunnen delen 
omtrent de Ramadan. Ook zijn er enkele stickers 
hier en daar geplakt [...] in de toekomst zullen er 
meer van dit soort activiteiten te zien zijn in fotos 
maar ook in Sha Allah in video's. Van straat dawah 
tot interviews, tot dialogen en debatten.' Uit 
reacties onder de berichten van 'Islam verduidelijkt' 
blijkt dat 'Islam verduidelijkt' actief is in Amsterdam 
en Den Haag, en dat de initiatiefnemers van plan 
zijn om hun activiteiten uit te breiden naar andere 
steden. Uit berichten op Facebook valt ook op te 
maken dat er jihadisten betrokken zijn bij 'Islam 
verduidelijkt' die enkele jaren geleden ook 
betrokken waren bij andere jihadistische initiatieven 
die straat dawah ontplooiden. 

Commentaar monitorspecialist 
'Straatdawah' is geen nieuw fenomeen. Er zijn 
verschillende islamitische groepen die op deze 
manier religieus gedachtegoed proberen te 
verspreiden en mensen overhalen om zich te 
bekeren tot de islam. Ook jihadisten gebruiken 
deze werkwijze om hun boodschap te verspreiden 
en nieuwe netwerken op te bouwen. 

Bekende voorbeelden van jihadistische groepen die 
in het recente verleden straat dawah gebruikten 
om hun ideeën te verspreiden, zijn 
'Sharia4Belgium' en 'Straatdawah'. Veel personen 
uit deze informeel georganiseerde netwerken zijn 
uitgereisd naar Syrië waar zij zich aansloten bij 
jihadistische organisaties. Andere initiatiefnemers 
zijn in Nederland veroordeeld voor lidmaatschap 
van terroristische organisatie. Mede door deze 
ontwikkelingen werden er lange tijd minder van dit 
soort activiteiten in jihadistische kringen 
georganiseerd. 

Het is niet verwonderlijk dat juist nu de 
jihadistische beweging zich steeds meer op dawah 
richt, er ook weer een toename in straat dawah in 
deze kringen waarneembaar is. Deze ontwikkeling 
is gezien ontwikkelingen in het recente verleden 
zeer zorgelijk te noemen. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Negatieve reacties op sociale 
media na oproep voor lawaaidemo 
op 4 mei 
Op de Facebookpagina 'Geen 4 mei voor mij' is een 
oproep verschenen voor een lawaaidemonstratie 
tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei op 
De Dam in Amsterdam. Onder het motto 'Stop 
herdenking oorlogsmisdadigers' wordt opgeroepen 
om te demonstreren tegen de dodenherdenking in 
de huidige vorm. Bij het Facebookevent staat de 
volgende tekst: 'er [zijn] nog nooit de 150.000 
moslims herdacht die vermoord werden tijdens de 
volkerenmoord die Nederland verdoezelt als 
"politionele acties". Nederland herdenkt echter wel 
de daders maar dus niet de slachtoffers van deze 
racistische volkerenmoorden. Hiernaast herdenkt 
Nederland slechts de 22.000 witte slachtoffers die 
vielen tijdens de tweede wereldoorlog terwijl er in 
Nederlands Indië 4 miljoen doden vielen door 
oorlogsgeweld. Niet witte levens tellen blijkbaar niet 
mee in Nederland.' Een kleine 200 personen en 
organisaties hebben de pagina 'Geen 4 mei voor 
mij' geliked. 

De 'Federatie Indische Nederlanders' heeft afstand 
genomen van de oproep en die in een tweet 
`schandelijk' genoemd. Waarnemend burgemeester 
Van Aartsen van Amsterdam zegt dat 'alle 
noodzakelijke maatregelen' worden genomen om de 
'lawaaidemonstratie' op De Dam tijdens de 
Nationale Dodenherdenking geen doorgang te laten 
vinden. 

De extreemlinkse antiracistische actiegroep 'De 
Grauwe Eeuw' laat via sociale media weten de 
oproep te steunen. Tevens komt er steun vanuit de 
actiegroepen 'de Stichting Nederlandse Ereschulden' 
en `de AFVN-Bond van Antifascisten'. Ook de 
bekende 	 deelt 
de oproep en verwijst naar de vele doden onder 
Indonesische Nederlanders die volgens haar  

onterecht nooit op 4 mei worden herdacht. Voorts 
stellen meerdere linkse activisten online 
vraagtekens bij de actiemethode. Er is op Facebook 
zelfs een oproep gedaan door de extreemlinkse 
communistische 'Rode Jeugd', een actiegroep die 
meer dan 1100 likes op Facebook heeft, om de 
antiracistische 'beroepszeikerds' weg te jagen. Ze 
vinden de antiracisten van `De Grauwe Eeuw' en 
`Geen 4 mei voor mij' te 'soft' en een 'bedreiging' 
voor het imago van radicaal links'. 

Op Facebook, Twitter en de rechts-populistische 
weblog GeenStijl.nl zijn honderden negatieve 
reacties verschenen na de oproep. Tevens is de 
Facebookpagina 'Anti geen 4 mei voor mij' 
opgericht. Op die pagina worden gegevens over de 
actiegroep 'De Grauwe Eeuw' gedeeld, haar leden in 
een kwaad daglicht gesteld en worden diverse 
negatieve reacties op de oproep voor een 
lawaaidemo geplaatst. Soms worden zelfs 
bedreigingen geuit om geweld tegen de 
antiracistische actiegroep te gebruiken. Tevens 
melden tientallen mensen op Facebook dat ze de 
actiepagina 'Geen 4 mei voor mij' hebben 
gerapporteerd bij Facebook in de hoop dat deze 
wordt geblokkeerd. Dat is vooralsnog niet gebeurd. 

Enkele reacties op Twitter en Facebook: 
"'Lawaaidemonstratie" tijdens 4 mei herdenking zou 
de grootst denkbare schoffering van dit land zijn', 
'Degene die hierachter zit is niet wijs', 'Jullie willen 
lawaai maken,moet je vooral doen zullen wij ook 
wat lawaai gaan maken', 'ik hoop dat er een grote 
extreem rechts komen en juli een lesje leren dat 
hoop ik', 'En ik hoop dat jullie allemaal worden 
opgepakt..', 'heb fb gevraagd om ze te verwijderen, 
als zijnde racistisch' en 'Ik ga heen jullie gaan daar 
klappen krijgen'. Ook de rechts-populistische 
journalist 

reageert met een tweet: 

Vanuit extreemrechtse actiegroepen is niet of 
nauwelijks gereageerd op de oproep om de 
Dodenherdenking op 4 mei te verstoren. Wel stelt 
iemand op de Facebookpagina van de Nederlandse 
Volks-Unie (NVU): 'Zet een geluidsdemper op je 
pistool en schiet ze neer.' 

4 
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Commentaar monitorspecialist 
Het is onduidelijk hoe groot de actiegroep 'Geen 4 
mei voor mij' is, maar uit (sociale) mediaberichten 
blijkt dat er in ieder geval enkele extreemlinkse 
antiracistische actievoerders binnen de groep actief 
zijn. Een enkeling is ook betrokken bij de 
antiracistische actiegroep `De Grauwe Eeuw'. Deze 
extreemlinkse actiegroep bestaat slechts uit enkele 
personen van buitenlandse afkomst. De actiegroep 
is sinds 2016 bekend van intimiderende online 
acties tegen gemeenten en organisaties om 
'racistische' en 'koloniale' straatnamen en 
evenementen te wijzigen, van de bedreiging van 
'Sinterklaas' tijdens de landelijke intocht van 2017 
en van enkele bekladdingen van 'foute beelden' 
zoals in Hoorn in oktober 2016. 

Het doel van de antiracistische actievoerders, meer 
aandacht voor slachtoffers in Nederlands Indië 
tijdens de Dodenherdenking, vindt steun bij diverse 
extreemlinkse actiegroepen. Echter, de 
antiracistische actiegroepen zelf en hun 
actiemethoden vinden geen grote sympathie bij 
andere, 'traditionele' extreemlinkse actievoerders. 
De oproep van de 'Rode Jeugd' om hen van De 
Dam weg te jagen, geeft aan dat sommige 
extreemlinkse actievoerders hen zelfs actief willen 
bestrijden om hun eigen radicale imago te 
beschermen. Toch claimt de organisatie van de 
lawaaidemo dat er vele tientallen of zelfs 
honderden deelnemers zullen komen. Dat aantal 
lijkt niet realistisch, al is het op voorhand moeilijk 
in te schatten hoeveel mensen daadwerkelijk 
komen en of ze wel komen. 

Extreemrechtse actievoerders hebben in de 
afgelopen jaren in sommige gemeenten geprobeerd 
hun eigen draai aan de dodenherdenking te geven, 
door bijvoorbeeld meer aandacht te vragen voor de 
Duitse slachtoffers in WOII en voor Nederlandse 
collaborateurs. In 2016 lukte het de 
extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet een 
krans te leggen bij de dodenherdenking in Leiden, 
wat door extreemlinks en vele aanwezigen als een 
'smet' werd gezien. Hoewel er geen concrete 
oproepen voor acties op 4 mei vanuit 
extreemrechtse actiegroepen bekend zijn, zouden 
aanhangers van extreemrechtse groepen als Pegida 
Nederland en Identitair Verzet wel 'toevallig' in 

` Zie: httos://sleutelstad.n1 /2016/05/06/extreemrechtse-
smet-op-dodenherdenkina/ 

Amsterdam aanwezig kunnen zijn, bijvoorbeeld uit 
protest tegen de kraakacties van 'Wij Zijn Hier'. 

De kans dat de lawaaidemo op De Dam mag 
doorgaan lijkt gering omdat de gemeente en de 
politie in Amsterdam er alles aan doen om deze 
demo te voorkomen. Mogelijk dat antiracistische 
actievoerders zich in kleine groepjes of individueel 
in de menigte verspreiden en op die manier actie 
gaan voeren. Ook kunnen zij zich op het laatste 
moment tot andere actiemethoden of alternatieve 
'mediagenieke' locaties (bijv. Waalsdorpervlakte) 
wenden om hun ongenoegen over de huidige 
Nationale Dodenherdenking te laten blijken. Bij 
eventuele acties van antiracisten op 4 mei valt niet 
uit te sluiten dat tegenstanders van de 
antiracistische actiegroepen (aanhangers 'Rode 
Jeugd', rechts-extremisten of 'gewone burgers' die 
aanwezig zijn bij de herdenking) de confrontatie 
met de daders zullen opzoeken. 

Verder brengt het plotseling verstoren van de 
Nationale Dodenherdenking, bijvoorbeeld doordat 
enkelen beginnen te roepen of schreeuwen, het 
risico mee van enorme paniek in een grote 
menigte. Dat gebeurde ook op 4 mei 2010 bij de 
'Damschreeuwer', die tijdens de "2-minuten stilte" 
ineens hard begon te schreeuwen; tientallen 
mensen werden onder de voet gelopen en raakten 
gewond. 

5  Zie Weekbericht Internetmonitoring 15/2 
Zie de beelden via 

https://www.voutube.com/watch?v=idsGSUWkdeI  
5 
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Disclaimer 
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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Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Moskee as-Soennah ondanks 
'demoniseringscampagne' van NRC 
en Nieuwsuur vertrouwen in 
goede afloop 
NRC en Nieuwsuur hebben lijsten uit Saoedi-Arabië 
en Koeweit openbaar gemaakt die inzicht geven in 
aanvragen en verstrekkingen van financiering aan 
religieuze instellingen en moskeeën in Nederland. 
De Haagse as-Soennah moskee zou geld hebben 
ontvangen van de Koeweitse liefdadigheidsinstelling 
Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), die in 
verband wordt gebracht met terrorisme.1  Bovendien 
zouden NRC en Nieuwsuur na research op de 
sociale media-kanalen van as-Soennah zijn gestuit 
op omstreden uitspraken van imams over 
vrouwenbesnijdenis en het straffen van 
ongelovigen. Dit heeft geleid tot politieke en 
maatschappelijke ophef. 

As-Soennah heeft diverse persverklaringen 
uitgebracht om de, in hun ogen, beschuldigingen te 
verwerpen.' In deze verklaringen reageert as-
Soennah op de, zoals de moskee het zelf noemt, 
'demoniseringscampagne' van Nieuwsuur en NRC. 
Het bestuur van de moskee ontkent, op basis van 
'aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid', geen 
(in)directe financiering van RIHS te hebben 
ontvangen. De moskee zou wel andere financiële 
stromen uit het buitenland (vallend onder de 
categorie 'godsdienstvrijheid') hebben ontvangen 

'AIVD waarschuwde Den Haag voor omstreden financier As 
Soennah-moskee', NRC Handelsblad, 27 april 2018. 
2  Zie ook Signalement 9 2018. 
3  Zie Facebookpagina van as-Soennah. 

en hier transparant over zijn geweest naar de 
bevoegde Nederlandse autoriteiten. As-Soennah 
noemt de berichtgeving van NRC en Nieuwsuur 
'suggestief' omdat 'er op geen enkele wijze invloed 
is uitgeoefend. Sterker nog, er is expliciet met de 
weldoeners afgesproken dat de stichting as-
Soennah op geen enkele wijze bemoeienis duldt.' 
De islamitische lezingen zouden 'uit hun context' 
zijn gehaald en de pijlen zouden steeds - ten 
onrechte — op moslims worden gericht: 'Stichting 
as-Soennah is zich ervan bewust dat islamitische 
organisaties in Nederland, in tegenstelling tot 
andere confessionele en maatschappelijke 
organisaties, onder een groot vergrootglas worden 
gelegd.' De organisatie neemt wel nadrukkelijk 
afstand van de uitspraken over vrouwenbesnijdenis 
en zegt de lezing van de betrokken docent van de 
website te hebben verwijderd. 
De moskee zegt brede waardering en 
steunbetuigingen te krijgen uit de omgeving en 
maatschappij (van 'moslims, niet-moslims, 
koepelorganisaties, samenwerkingsverbanden, 
stichtingen en individuen uit het hele land').4  Van 
welke organisaties en stichtingen de 
steunbetuigingen afkomstig zijn, maakt as-Soennah 
niet kenbaar. 

Er is met name binnen de moslimgemeenschap 
gereageerd op de rapportages van NRC en 
Nieuwsuur. Veel moslims kunnen zich vinden in een 
door aiumEnr 	gedane uitspraak in 
een uitzending van Pauw, namelijk: 

iiiiiiiiiieg~~~~1111111111.1.12 
IMIEW Verder passeert het frame van meten met 
twee maten veelvuldig de revue. 'Het moet 
natuurlijk wél alleen over moslims gaan.' 
'Financiering van PVV, CU, SGP, CDA, kerken door 
enge evangelische en zionistische clubjes uit het 
buitenland moet natuurlijk veilig gesteld worden 
#dubbelemaat'. Dit geldt eveneens voor het frame 
'anti-moslim-wetgeving': 'En wéér wordt er een 
kunstmatig probleem gecreëerd als excuus om 
nieuwe wetgeving te maken om daarmee moslims 
te onderdrukken en hun rechten af te nemen.' Het 
kleine aantal moskeeën dat heeft gereageerd op de 
reportages van NRC en Nieuwsuur zijn moskeeeën 
die (zeggen) geen financiering te (hebben) 
ontvangen. Onder de salafisten heeft met name 

volop getwitterd over deze 

Zwr.,  Facebookpagina van as-Soennah. 
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kwestie. Dit is „akimimai~m~iii 

111~111111M Volgens de salafistische imam 
heeft 111~~1~ 

Commentaar monitorspecialist 
In de Haagse politiek zijn er in het verleden zorgen 
geweest over de as-Soennah moskee. Met name in 
de periode dat de salafistische prediker~ 

werd de as-Soennah moskee door sommigen 
bestempeld als 'gematigder', 'toleranter' en een 
moskee die een positieve bijdrage levert aan de 
samenleving. Anderen bleven de moskee 
wantrouwen en spraken over facadepolitiek; de 
moskee laat niet haar ware gezicht zien. De 
recente bevindingen in de media dat er in de 
moskee over vrouwenbesnijdenis en steniging werd 
gepredikt, maakt dat er nu terecht getwijfeld wordt 
aan de oprechtheid van die gematigde opstelling 
van as-Soennah. 

Verder valt op dat de moskee zich verschuilt achter 
vermeende anti-islamsentimenten en daarmee in 
de slachtofferrol kruipt. Dit is een houding die as-
Soennah al vaker heeft aangenomen. 

Het openbaar maken van vertrouwelijke lijsten 
door NRC en Nieuwsuur met aanvragen en 
overmakingen hebben de discussie over 
buitenlandse financiering en invloed opnieuw in de 
publieke en politieke schijnwerpers gebracht. De 
zorg die gepaard gaat met financiering vanuit 
conservatieve Golfstaten is de ongewenste invloed 
in Nederlandse moskeeën: in ruil voor financiering 
hebben de buitenlandse geldschieters invloed op 
het religieuze beleid van de moskee (inclusief 
keuze voor de (gast)imams en fondswervers). De 
religieuze boodschap die wordt overgedragen kan 
leiden tot maatschappelijke vervreemding van 
groepen en individuen of het ontplooien van anti-
of ondemocratische activiteiten. Reden waarom de 
politiek al jaren vraagt om transparantie van de 
buitenlandse geldstromen. 

De discussie over buitenlandse financiering en 
invloed speelt jarenlang maar een mogelijke 
aanpak is er nog niet. Buitenlandse financiering is 
namelijk ongewenst maar niet strafbaar. 

'Strategie' voor expliciete content 
verspreiding gedeeld 
Op het Telegramkanaal 'Anwar al Awlaki videos NL 
ondertiteld', gestart op 11 juli 2017, werden video's 
van de jihadistische ideoloog Anwar al Awlaki 
geplaatst met Nederlandse ondertiteling. 'Handig 
voor de gene die geen Engels kunnen, of gewoon 
simepelweg het fijner vinden om het in het 
Nederlands ondertiteld te bekijken.' Het 
Telegramkanaal bereikte binnen enkele weken een 
kleine tweehonderd volgers. Na enkele maanden 
verdween het kanaal - door onbekende reden - van 
Telegram. 

Begin november 2017 werd er een bericht op het 
Telegramkanaal geplaatst waarin werd vermeld dat 
de initiatiefnemers van het Telegramkanaal `Awlaki 
videos NL' ook de Facebookpagina 'Islamquotes-NL' 
waren gestart. Bij deze mededeling werd het 
volgende bericht geschreven: 'het idee is om in de 
begintijd van de [Facebook]pagina standaardquotes 
te plaatsen. Waarom? We kunnen niet meteen met 
Anwar al Awlaki en Ahmed Musa Jibril teksten 
plaatsen want dan zullen bepaalde pagina's de 
vraag om promotie direct afwijzen. Dus zodat in sha 
Allah de [Facebook]pagina gepromoot kan worden 
in Facebookgroepen zoals 'islam en kennis 2' [..] 
Doordat wij standaardquotes gaan plaatsen zal er in 
sha Allah interesse ontstaan in de 
[Facebook]pagina. Na verloop van tijd willen wij, 
waarneer er genoeg leden zijn beginnen met beetje 
bij beetje quotes en video's plaatsen van Awlaki en 
Jibril. Zodat zij in aanraking komen met deze 
namen en graag meer willen luisteren en weten 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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over deze personen en soort gelijke. Wij weten 
allemaal vandaag de dag vooral de jongeren door 
deze namen in aanraking zijn gekomen. En een 
goed begrip hebben gekregen van Tawheed 
[Monotheïsme], en u kunt het verder zelf invullen.' 
Tot slot wordt de volgers gevraagd de 
Facebookpagina met zoveel mogelijk vrienden en 
familie te delen. 

De Facebookpagina 'Islamquotes-NL' is op 14 
november 2017 opgericht. De afgelopen maanden 
zijn er op de Facebookpagina tientallen berichten 
geplaatst. De berichten bestaan veelal uit 
afbeeldingen met bronteksten. Op 3 januari 2018 
werd een eerste video van Awlaki geplaatst met de 
titel: 'een markt in Djannah' [hemel]. Op 21 januari 
2018 volgde er een video van Jibril, getiteld 
'waarom test Allah ons?' De Facebookpagina wordt 
door 265 personen 'gevolgd'. 

Commentaar monitorspecialist 
Anwar al Awlaki en Ahmed Musa Abri' zijn beiden 
belangrijke ideologen binnen de online jihadistische 
gemeenschap. Uitspraken, afbeeldingen en video's 
worden ook door Nederlandstalige jihadistische en 
activistische initiatieven op verschillende 
platformen waaronder Facebook, Telegram en 
YouTube gedeeld. Video's van deze jihadistische 
ideologen worden (veelal) verwijderd omdat deze 
bijvoorbeeld oproepen tot geweld. 

De beschreven 'strategie' om na verloop van tijd 
'vermenging' van content plaats te laten vinden op 
een Facebookpagina met een ogenschijnlijk 
onschuldig signatuur is in het verleden vaker 
toegepast. Opvallend aan dit bericht is echter dat 
deze 'strategie' zo openlijk is beschreven. Een 
andere veelgebruikte 'strategie' is het 
doorverwijzen van Facebookpagina's naar 
gelijknamige Telegramkanalen. Op 
Telegramkanalen wordt vervolgens expliciete 
content gedeeld of verwezen naar Telegramkanalen 
waarop bijvoorbeeld jihadistische propaganda 
wordt gedeeld. Hiermee spelen jihadistische en 
activistische initiatieven in op het beleid van onder 
andere Facebook en YouTube dat de laatste jaren is 
aangescherpt op het gebied van content 
verwijdering. 

Het 'promoten' van de Facebookpagina binnen de 
Facebookgroep 'islam en kennis 2' met meer dan 
86.500 Facebookleden heeft de laatste maanden 

Telegramkanaal 'Broederss' 
verspreidt pro-ISIS propaganda 
Het Nederlandstalige Telegramkanaal 'Broederss' is 
een pro-ISIS kanaal waar een gemêleerde selectie 
aan jihadistisch geïnspireerde content wordt 
verspreid. Er worden geregeld pro-ISIS content 
gedeeld, al dan niet afkomstig van officiële aan ISIS 
gelieerde mediakanalen. Daarnaast wordt er 
content gedeeld van andere jihadistische platforms 
die niet zozeer te categoriseren zijn als pro-ISIS, 
maar waar meer algemeen-jihadistische 
boodschappen worden verkondigd, zoals Ahl as-
Soennah Publicaties. 

De pro-ISIS propaganda die wordt gedeeld in het 
kanaal betreft onder meer ISIS-producties, zoals 
video's van ISIS of een van haar wilayats of (de 
Engelse vertaling van) een toespraak van de 
woordvoerder van ISIS, Abul-Hasan al-Muhajir. 
Daarnaast worden zowel eigen als door ISIS-
aanhangers gemaakte steunbetuigingen aan ISIS 
gedeeld. Het gaat doorgaans niet om gewelddadige 
beelden zoals die in het verleden geregeld door 
ISIS en haar aanhangers werden verspreid, maar 

Provincies van ISIS 
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om uitingen van sympathie voor ISIS en haar 
ideologie. De overige jihadistische propaganda die 
in het kanaal wordt gedeeld, betreft voornamelijk 
algemeen-jihadistische beeldtaal. Dit varieert van 
afbeeldingen met theologische uitspraken van 
jihadistische ideologen, nasheed en tekstuele 
theologische traktaten tot aan memes waarin 
gepercipieerde tegenstanders belachelijk worden 
gemaakt. Verder wordt er aandacht gevraagd voor 
jihadistische gevangenen of andere moslims die in 
hun ogen onderdrukt worden. Ook worden er 
kritische berichten geplaatst over het Saoedisch 
Koningshuis en rivaliserende jihadistische 
groeperingen zoals Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), al 
Qa'ida (AQ) en de Taliban. 

De beheerder(s) van 'Broederss' heeft (hebben) ten 
minste drie andere back-up kanalen gemaakt en 
gedeeld. Deze kanalen hebben een numerieke 
optelling van 'Broederss2' tot 'Broederss4'. Het 
huidige, meest actieve kanaal 'Broederss' heeft 42 
abonnees. De andere back-up kanalen van dit 
kanaal, hebben tussen de 12 en 22 abonnees. Allen 
zijn op 29 maart 2018 aangemaakt. 

Commentaar monitorspecialist 
Met 'Broederss' is wederom een Nederlandstalig 
platform actief waarop officiële ISIS-propaganda 
wordt verspreid. Hoewel er meerdere anderstalige 
(Telegram)groepen bestaan waarbinnen ISIS-
propaganda wordt gedeeld, is dit kanaal een 
voorbeeld van Nederlandstalige jihadisten die niet 
alleen als consument van dergelijke propaganda 
fungeren, maar zich ook actief inzetten om dit 
verder te verspreiden. 

De back-up kanalen van het primaire kanaal 
'Broederss' en de numerieke optelling van die 
kanalen, doen denken aan het eerdere 
Nederlandstalige pro-ISIS kanaal KalifaatNieuws 
(en de voorlopers D-nieuws, K-nieuws en 
StaatsNieuws). Ook daar maakte(n) de 
beheerder(s) gebruik van meerdere kanalen die als 
achtervang moesten fungeren als het actieve 
kanaal door Telegram verwijderd werd. Bovendien 
kenden die extra kanalen eveneens een numerieke 
optelling zodat het makkelijk voor volgers te 
vinden was als het andere kanaal uit de lucht was 
gehaald. Het aantal volgers van deze kanalen liep 
in de loop van de tijd - na de vele take downs van 

-• Ritmisch voorgedragen tekst 

verschillende kanalen van KalifaatNieuws -
drastisch terug. Het aantal volgers van de laatste 
versies van KalifaatNieuws waren min of meer 
gelijk aan het huidige aantal volgers van 
'Broederss'. 

Kijkend naar de pro-ISIS propaganda in het kanaal 
lijkt de (expliciet) gewelddadige content waar ISIS 
de afgelopen jaren zo berucht om is geworden, 
grotendeels plaats te hebben gemaakt voor 
andersoortige propaganda. Hierin speelt 
'volharding' een centrale rol: ISIS is nog niet 
verslagen en is nog steeds actief in bepaalde 
regio's. Daarnaast om te onderstrepen dat de ISIS-
ideologie nog springlevend is. 

Dit is ook terug te zien in de berichten die worden 
verspreid in het kanaal 'Broederss'. Hoewel ISIS-
propaganda en -ideologie nog steeds als 
ideaalbeeld gelden en worden verheerlijkt, worden 
deze berichten steeds meer vermengd met 
boodschappen van een meer algemeen-jihadistisch 
karakter. Deze ontwikkeling is een indicatie van de 
transitie die de Nederlandse jihadistische (online) 
beweging doormaakt. Hierbij is een duidelijk 
onderscheid tussen sec pro-ISIS kanalen en 
algemeen-jihadistische kanalen steeds moeilijker te 
maken. 

5 
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Extremisme, radicalisering  
en polarisatie 

Online reacties na steekpartij in 
Den Haag 
De 	 viel op 
zaterdag 5 mei in Den Haag drie mensen aan met 
een mes waarbij hij hen zwaar verwondde. De 
dader werd na zijn daad gearresteerd door de 
toegesnelde arrestatie-eenheden. Hij zou daarbij 
'Allahu Akbar' hebben geroepen. Het Openbaar 
Ministerie (OM) legt hem drie pogingen tot moord 
ten laste, 'al dan niet met terroristisch oogmerk'. 
Zowel de gemeente Den Haag als de politie eenheid 
Den Haag communiceerden na het incident dat er 
geen aanwijzingen waren dat er iets anders speelde 
dan verwardheid, daar de man tot dat moment bij 
politie- en hulpverleningsinstanties alleen bekend 
stond vanwege verward gedrag. Hij zou hiervoor 
een periode hebben verbleven in een instelling voor 
geestelijke gezondheidszorg. 

Het incident zorgde voor veel reacties en discussie. 
Vanuit rechts-populistische en extreemrechtse 
online kringen is vooral kritiek op de initiële 
verklaring van `de overheid' waarbij de nadruk werd 
gelegd op de psychische gesteldheid van de dader. 
In de reacties onder een bericht op de 
Facebookpagina van de extreemrechtse actiegroep 
'Identitair verzet' wordt hier weinig geloof aan 
gehecht: 'Politie roept dat omdat ze zelf niet weten 
wat ze er mee aanmoeten, aangezien dit soort volk 
beschermd is door de Nederlandse regering. Enige 
wat men hier als Nederlanders aan kan doen is in 
verzet komen en ons land terug innemen. [...1' 
In opvolgende berichten op de Facebookpagina 
wijst de groep op de afkomst en asielstatus van de 
dader: 

maimminag~ Dit bericht wordt veel  

gedeeld en er wordt in de vele reacties in harde 
bewoordingen afgegeven op vluchtelingen en 
moslims. 

Ook op het rechts-populistische weblog GeenStijI is 
veel aandacht besteed aan het incident. GeenStijI is 
eveneens kritisch op de in hun ogen snelle 
verklaring van de autoriteiten dat het om een 
verwarde man ging. Zij wijzen op het feit dat een 
verwarde man evengoed een weloverwogen 
terroristische daad zou kunnen begaan. Bovendien 
gaan zij in op een bericht van het Algemeen 
Dagblad dat de broer van :=7w:I21 meerdere keren 
om hulp zou hebben verzocht bijhulpverlenings-
instanties, omdat hij zich zorgen maakte om het 
gedrag van zijn broer. 

Vanuit (extreem)linkse activistische hoek is amper 
gereageerd op de gebeurtenis in Den haag. Wel 
heeft de activistische groep 'Control Alt Delete', die 
tegen gepercipieerd politiegeweld ageert, in een 
blog vragen gesteld bij de wijze waarop de 
arrestatie van de dader is verlopen. Volgens de 
actiegroep gebruikte de politie buitensporig geweld 
bij de arrestatie en komt het persbericht dat door 
de politie is uitgebracht niet overeen met de 
beelden die online staan. 

In jihadistische en islamistische online kringen is 
eveneens op het steekincident gereageerd. Het 
Nederlandstalige pro-ISIS Telegramkanaal 
'Broederss' deelt bijvoorbeeld twee video's van de 
nasleep van het incident. Daarin betuigen zij steun 
aan de dader: 'Video shows Moment of the brother 
who was shot after stabbing 3-4 people in tentral 
The Hague, in the #Netherlands. Several patients 
are in critica! condition. May Allah Protect the 
Brother 

Het jihadistische online initiatief 'Moslims in Dialoog' 
(MiD), dat bekend staat om een provocerende, 
intimiderende manier van activisme, zet in enkele 
tweets op Twitter vraagtekens bij het onderzoek dat 
de autoriteiten hebben ingesteld naar de motieven 
van de dader. Er wordt gesuggereerd dat dit alleen 
gedaan wordt omdat de autoriteiten zouden buigen 
voor de druk die vanuit 'extreemrechtse' hoek (en 
dan met name personen die zichzelf journalist, 
politicus, expert of opiniemaker noemen). Het in 
hun ogen 'buigen' voor die personen zou volgens 
MiD een vorm van corruptie zijn 'met alle 
schadelijke gevolgen voor de samenleving van dien. 

Zie ook Weekbericht Internetrnonitoring 18/2018 voor een 
nadere duiding van dit Telegramkanaal. 

'Moslims in Dialoog duldt geen enkele tegenspraak', NRC 
Handelsblad, 15 januari 2017. 



van de Nederlandse 
afdeling van de islamistische partij Hizb ut-Tahrir, 
verwijst op zijn eigen Facebookpagina naar een 
item in de uitzending van Pauw over het 
steekincident. Hij stelt dat onterecht het beeld 
wordt geschetst dat aanslagplegers met een 
moslimnaam in eerste instantie als 'verward' 
worden weggezet. Het is volgens'. 	zo dat 
iedere dader met een moslimnaam direct in 
verband wordt gebracht met terrorisme tot het 
tegendeel bewezen is. 

Commentaar monitorspecialist 
Het steekincident in Den Haag heeft in 
verschillende online kringen een voor die groepen 
bekende reactie opgeleverd. 

De relatieve terughoudendheid vanuit extreem- 
Zo is het door extreem-rechtse groepen online 	linkse online hoek om op het voorval te reageren, 
aangegrepen om hun anti-islam, anti-vluchtelingen 	is niet opvallend. Dit is namelijk bij de meeste 
en anti-overheid boodschappen onder de aandacht 	iihadistisch geïnspireerde aanslagen het geval, 
te brengen. Dit laatste narratief, het wantrouwen 
tegen de overheid, was in de nasleep van de 
steekpartij duidelijk terug te zien in de online 
uitingen in die kringen. De eerste verklaring van de 
lokale autoriteiten heeft hier een niet te 
onderschatten rol in gespeeld. Door de initiële 
communicatielijn dat er geen aanwijzingen zijn dat 
er iets anders speelde dan verwardheid, zal ieder 
feit dat hiermee in tegenspraak is door sommigen 
worden opgevat als een extra reden om de 
overheidscommunicatie te wantrouwen. Voor 
anderen kan het een reden zijn om meer geloof te 
gaan hechten aan de boodschap die al tijden op 
extreemrechtse en rechts-populistische websites en 
sociale media wordt verkondigd: incidenten waar 
een jihadist bij is betrokken worden door de 
overheid onder het tapijt geveegd onder de noemer Mesaj jongeren is een van oorsprong Turks- 
'verwardheid'. 	 Nederlandse vereniging die vormende activiteiten 

organiseert voor jongeren in Den Haag; 'een 
sociaal-educatieve vereniging voor jongeren, door 
jongeren'. Op de Facebookpagina valt te lezen dat 
deze vereniging al enkele jaren huiskamer-
bijeenkomsten organiseert in Den Haag en 
omgeving. Daarnaast worden uiteenlopende 
activiteiten georganiseerd zoals reizen naar het 
buitenland, gebedsavonden en voetbaltoernooien. 
Momenteel telt de vereniging naar eigen zeggen 
200 actieve leden in Den Haag en omstreken. 
Jongeren die 'het traject' dat de stichting voor hen 
heeft uitgezet geheel afmaken, 'krijgen binnen de 
organisatie een functie als rolmodel'. Zodoende 
beoogt deze vereniging participatie van jongeren in 
de maatschappij te bevorderen. Mesaj Jongeren laat 
zich inspireren door verschillende Turks-
Nederlandse predikers die verbonden zijn aan Milli 

Ook de afkomst en asielstatus van de dader 
speelde in extreemrechtse online kringen een grote 
rol in de kritiek. In het verlengde van het incident 
kunnen de sentimenten ten aanzien van (Syrische) 
vluchtelingen dan ook negatief worden beïnvloed. 
Voor die sentimenten is het irrelevant of een daad 
voortkomt uit ideologische motieven of uit 
geestelijke problematiek. 

Waar extreemrechts en rechts-populistische 
platforms wantrouwend tegen de overheid staan 
omdat deze in hun ogen de situatie bagatelliseert, 
staan sommige jihadistische en islarnistische online 
kringen juist sceptisch tegenover de overheid, 

'Mesaj Jongeren': een 
jongerenvereniging met een 
gepolitiseerde, salafistische 
boodschap 

omdat die incidenten met moslims of 'mensen met 
een moslimnaam' groter maakt dan ze zijn en hen 
op voorhand verdacht maakt. Dit past in het door 
jihadisten gehanteerde narratief dat de overheid 
vijandig staat tegenover moslims en dat de islam 
wordt aangevallen. Die slachtofferrol wordt door 
sommige meer activistisch ingestelde islamistische 
en jihaclistische (virtuele) groepen handig uitgevent 
om moslims te overtuigen van de onderdrukking 
waar ze volgens die groepen mee te kampen 
hebben. Het gevolg van dit narratief kan zijn dat 
sommige individuen of kleine groepjes zich afkeren 
van de Nederlandse samenleving en (verder) 
radicaliseren. 

aangezien bij deze groepen de eigen agenda 
(waarbij een in hun ogen repressieve, 
discriminerende overheid of optredens van 
gepercipieerd extreemrechtse individuen of 
groepen veelal centraal staan) niet goed aansluit 
bij de gebeurtenis. Het is daarom ook maar de 
vraag of de poging van 'Control Alt Delete' om 
vermeende politie-agressie aan te kaarten bij een 
breder publiek dan alleen hun eigen achterban zal 
slagen. 

NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 19/2018 

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



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 19/2018 

Gbrbs (NIF) en de Turkse prediker Nurettin Yildiz op 
haar internetpagina's. 

Het aantal video's op het Youtube-kanaal van Mesaj 
Jongeren breidt zich maandelijks uit. In de meest 
recente video worden jongeren opgeroepen om zich 
onder de hashtag 'zegstoptegenlounges' uit te 
spreken tegen shisha-lounges omdat deze on-
islamitisch zouden zijn. Mesaj jongeren is sinds eind 
2016 bovendien betrokken bij de organisatie van 
activiteiten van 'Islam Color en Furkan Jongeren', 
een initiatief dat laagdrempelige islamitische 
activiteiten ontwikkelt. 

Sinds 2017 publiceert Mesaj Jongeren een 
gelijknamig tijdschrift dat zowel Nederlandstalige 
als Turkstalige artikelen bevat. De tijdschriften zijn 
uitgegeven om de ideologie van Mesaj Jongeren uit 
te dragen; 'jongeren dienen hun stem en 
ideologieën te laten horen. Daarvoor hebben ze een 
middel nodig. Onze tijdschrift is de perfecte middel 
(sic) om de stem en ideologieën te laten horen', 
valt er op de website van Mesaj jongeren te lezen. 
Inmiddels zijn vier edities van het tijdschrift 
verschenen dat naar eigen zeggen publiceert over 
'wetenschappelijke, literaire en kunstzinnige' 
thema's. 

In de vierde editie van het tijdschrift wordt fel van 
leer getrokken tegen 'democratische moslims' —
moslims die geen hoofddoek meer dragen, rente 
accepteren, clubs of lounges bezoeken of zich 
openlijk tonen op sociale media. In het stuk wordt 
gesteld dat er momenteel een periode is 
aangebroken waarin moslims dwalend zijn — een 
periode van 'jahiliyya';. een periode waarin moslims 
hun geloof niet meer juist praktiseren. 'Onder het 
mom van 'only God can judge me'vertroebelt het 
idee van moslim zijn, in die zin dat we ons dagelijks 
leven de wil van Allah ontleden en apart houden 
voor in het gebedshuis'. Vervolgens wordt gesteld 
dat toenemende onderdrukking van moslims een 
positief effect kan hebben op hun geloofsbeleving. 
'Stiekem hoop ik op een [...] Bosnisch voorbeeld. 
Het idee van moslim zijn begon te verdwijnen bij de 
Bosnische moslims. De moslims werden wakker en 
omhelsden hun geloof weer met stevige armen. 
Wellicht zal de opkomende druk jegens de moslims 
leiden tot wederbesef.' 

In de eerste editie van Mesaj Tijdschrift werd 
aandacht besteed aan de situatie rond de Syrische 
stad Aleppo. In een van de artikelen in het 
tijdschrift worden moslims opgeroepen om in actie 
te komen: 'er worden dagelijks mensen levend 
verbrand, vrouwen worden dagelijks verkracht! [...] 

Nesaj Tijdschrift, 2018, editie 4, P S. 

En wat zegt de Verenigde Naties over deze kwestie, 
alleen maar dat het een droevige kwestie is. [...] 
Broeder wij moeten ons over laten aan hen die onze 
broeders op meedogenloze manier afslachten en 
letterlijk bezig zijn met een genocide, met een 
uitroeiing! [...] De mensenrechten die zij die ons dit 
kwaad aan doen hebben geschreven geldt alleen 
voor hun. Ze willen ons Alle doden! Vandaag in 
Aleppo, Myanmar of in Gaza! Morgen is het bij jou. 
Als jij nu niet opstaat zal jij morgen jouw lieve 
moeder verliezen [...] Jouw zussen en broers zullen 
worden gedood op een wrede manier. [...] 0 
broeder het is tijd voor een betere wereld, het is 
tijd voor revolutie en het is tijd dat we onze tanden 
gaan laten zien! 0 broeder kom sta op met de wil 
van Allah!' 

Commentaar monitorspecialist 
De formele doelstelling van deze vereniging vormt 
een (gedeeltelijke) façade waarachter politiek 
vormingswerk plaatsvindt dat geënt is op 
salafistische en islamistische denkbeelden die op 
gespannen voet staan met de democratische 
rechtsorde. De activiteiten van Mesaj Jongeren 
lijken namelijk niet primair gericht te zijn op 
bevordering van maatschappelijke participatie, 
maar op vorming en beïnvloeding van het politiek 
bewustzijn van Turks-Nederlandse moslimjongeren. 
Denkbeelden over bijvoorbeeld de politieke eenheid 
van moslims, over geloof en ongeloof en mythische 
verhalen over 'islamitische strijders'.dienen als 
uitgangspunt van dit vormingswerk. In 
verschillende stukken die de vereniging publiceerde 
wordt bovendien betoogt dat conflicten tussen 
moslims en niet-moslims onvermijdelijk zijn en 
zelfs noodzakelijk zijn om het 'religieus besef' van 
moslims in stand te houden. 

Deze religieus gepolitiseerde boodschap is onder 
andere geënt op het gedachtegoed van 

Nesaj Tijdschrift, 2017, editie 1, P. 18. 
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, een ideoloog uit Turkije waarmee de 
vereniging zich openlijk associeert. 	ageert 
openlijk tegen democratie, propageert jihadistisch 
geweld en er zijn sterke aanwijzingen dat hij 
nauwe banden onderhoudt met jihadistische 
strijders. 

Pegida kondigt 'Ramadan Tour' 
aan met acties bij diverse 
moskeeën 
De extreemrechtse anti-islamactiegroep 'Pegida 
Nederland' heeft deze week op Twitter en Facebook 
een zogenaamde 'Ramadan Tour' aangekondigd. 
Van 4 tot en met 8 juni 2018 (midden in de 
islamitische vastenmaand) wil de actiegroep bij 
diverse moskeeën in enkele steden protesteren 
'tegen de islam'. Het gaat om de Ulu moskee in 
Utrecht (4 juni), Aya Sofya moskee in Arnhem (5 
juni), moskee En-Nour in Gouda (6 juni), Laleli 
moskee in Rotterdam (7 juni) en as-Soennah 
moskee in Den Haag (8 juni). Het protest zal 
volgens Pegida tijdens het avondgebed vóór de 
moskeeën plaatsvinden. Er zal iedere avond van 
20.30 uur tot ongeveer 22.00 uur (zonsondergang) 
een speenvarken op de barbecue worden gegrild en 
opgegeten. Daar voegt Pegida nog aan toe: 
'Wanneer Anti Zwarte Pieten prominent mogen 
demonstreren tijdens de intocht, in #dokkum, moet 
een prominente plek voor de moskee tijdens de 
Ramadan ook mogelijk zijn!'. 

Op de banner op sociale media staat onderaan de 
tekst: 'Islam is terreur, vrouwenhaat, homohaat, 
jodenhaat, eerwraak, sharia, dierenmishandeling, 
geweld, slavernij, dodelijk....!'. Deze tekst komt 
grotendeels overeen met de tekst die te zien was in 
een campagnevideo van de Partij Voor de Vrijheid 

Eigen onderzoek Internetmonitoring NCTV. 

(PVV) van Wilders die enkele dagen vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in de 
'Zendtijd Politieke Partijen' op tv werd uitgezonden 
en op internet verscheen. Op dat PVV-fimpje kwam 
destijds veel kritiek vanuit allerlei hoeken en ook 
online leidde dit tot veel reacties. Er was overigens 
ook steun vanuit met name rechts-populistische en 
extreemrechtse hoek. 

Verder laat Pegida op Twitter weten: 'Aanvragen 
naar gemeentes de deur uit, toestemming zal in dit 
land van Vrijheid alleen een formaliteit zijn@ 
Anders zullen @nrc @NOS @telegraaf @ADnI 
@omroepwest @rtvutrecht @OmroepGLD 
@DeGelderlander @volkskrant alle vragen waar" 
Vrijheid van Meningsuiting" gebleven is,toch?'. 
Diverse betrokken gemeenten hebben laten weten 
de aanvraag in behandeling te nemen, waarbij ze 
eerst met Pegida in gesprek willen gaan om ervoor 
te zorgen dat alles binnen de wetgeving zal 
plaatsvinden. 

Op sociale media reageren sympathisanten positief 
op het voornemen. Enkelen reageren provocatief of 
zelfs dreigend: 'Bbq speklappen', 'Met een flinke 
gettoblaster' en 'Als ieder nou voor elke moskee 
een molotov cocktail meeneemt en gooit is dat 
probleem in ieder geval opgelost ;)'. 

De as-Soennah moskee in Den Haag stelt in een 
reactie dat er sprake is van 'intimidatie en 
uitlokking' en dat 'niemand de openbare orde en 
veiligheid [kan] garanderen'. De woordvoerder van 
de moskee zegt tegen Omroep West dat hij door 
heel veel jongeren uit de wijk is benaderd. 'Zij 
zullen aanwezig zijn om de moskee te beschermen.' 
Verder zijn er op sociale media veel boze en enkele 
bedreigende reacties jegens Pegida geuit door 
moslims. Enkele voorbeelden: 

https://,Amw.youtube.comf-iatch?v=NoBeCQhWFfY 
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Commentaar monitorspecialist 
Pegida Nederland wil met dit soort acties protest 
aantekenen tegen de in hun ogen 'islamisering van 
de maatschappij', maar ook tegen het in hun ogen 
'meten met twee maten' als het gaat om de 
vrijheid van meningsuiting en het demonstratie-
recht. Daarbij wordt onder meer verwezen naar het 
anti-'Zwarte Pieten'-protest in november 2017 bij 
de intocht van Sinterklaas in Dokkum, waarbij de 
autoriteiten uiteindelijk hun medewerking hebben 
verleend om die demo mogelijk te maken. Dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de voorgenomen 
acties van Pegida om van 21 april tot 6 mei 2018 
dagelijks te demonstreren bij de ingang van een 
moskee in Enschede. De gemeente had deze acties 
verboden vanwege een 'objectief gerechtvaardigde' 
vrees voor ongeregeldheden. Het gevoel dat 
Pegida door lokale autoriteiten geregeld wordt 
tegengewerkt en extreemlinks geen strobreed in de 
weg wordt gelegd en zelfs wordt 'gefaciliteerd door 
een politie-escorte', leeft sterk bij de aanhangers 
van deze actiegroep. 

Voorts zal Pegida het al dan niet doorgaan van de 
acties gebruiken voor hun online propaganda tegen 
de islam en vóór de vrijheid van meningsuiting 
'voor iedereen'. Wordt het protest verboden, dan 
wordt Pegida in haar mening dat men wordt 
tegengewerkt, bevestigd. Mag het protest wel 
doorgaan, dan zullen er video's van het protest 
worden gemaakt en zullen deze als 'groot succes' 
op sociale media worden gedeeld. Er valt op dit 
moment nog niets te zeggen of gemeenten de 
demonstraties op deze locaties zullen toestaan. 
Indien de acties wel doorgaan, moet er rekening 
mee worden gehouden dat er tegenacties vanuit 
moslims of vanuit extreemlinkse tegenstanders van 
Pegida zullen worden gehouden. In dat geval dient 
er ook rekening te worden gehouden met 
kleinschalige gewelddadige confrontaties. 

Overigens lijkt de keuze voor de genoemde 
moskeeën door Pegida niet ideologisch bepaald te 
zijn. De as-Soennah moskee in Den Haag en de 
moskee En-Nour in Gouda staan bekend als 
salafistisch, waarvan met name as-Soennah als 
problematisch kan worden gezien door de 
verdenkingen van radicalisering binnen de moskee 
en de mogelijke financiering door een Koeweitse 

Tub,. 	nl, 'Demonstraties Pegio 	Enscheo 
verboden', 18 april 2018. 

liefdadigheidsinstelling die in verband wordt 
gebracht met terrorisme. De overige (Turkse) 
moskeeën die Pegida heeft uitgekozen voor haar 
acties hebben een minder prominent profiel. De 
keuze van de moskeeën door Pegida lijkt eerder 
geografisch bepaald: alle genoemde moskeeën 
liggen in wijken waar veel allochtonen en moslims 
wonen. Door in dit soort wijken te demonstreren, 
wil Pegida provoceren. Hierbij is de groepering het 
afgelopen jaar radicaler en provocatiever 
geworden: het plan om te gaan barbequen voor de 
moskee illustreert dat. Deze provocatie is 
vergelijkbaar met de toename van protestacties 
door Pegida in als linkse bolwerken bekende 
staande steden als Amsterdam en Nijmegen. Ook 
deze tendens past binnen de verdere radicalisering 
van Pegida van de laatste maanden. 

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

Straatdawah-campagnes in 
verschillende Nederlandse steden 
De afgelopen weken hebben er verschillende 
straatdawah-campagnes plaatsgevonden in 
meerdere Nederlandse steden, zoals Hilversum, 
Amsterdam, Rotterdam en Almere. Het initiatief 
'Islam Verduidelijkt' heeft de afgelopen dagen 
'Ramadan Flyers' uitgedeeld. Het initiatief plaatste 
meerdere foto's en filmpjes op social media waarop 
te zien is hoe mannen en vrouwen flyers uitdelen 
aan mensen op straat.' Dit (mede) door jihadisten 
geleide initiatief deelde op 10 mei 2018 op 
Facebook mee deze straatdawah activiteiten ook in 
België te zullen organiseren: 'Met de Wil van Allah 
zijn er broeders die Islam Verduidelijkt zullen 
steunen en hebben geld gedoneerd voor 5000 
flyers. 5000 flyers onderweg dus naar België.' 

De afgelopen weken zijn er ook straatdawah-
activiteiten ontwikkeld vanuit een netwerk van 
salafistische jongeren uit Amsterdam, Almere en 't 
Gooi. 'Voorafgaand aan Koningsdag hebben wij als 
WaaromIslam zoals elk jaar een [...] Dawah.Op 
Straat activiteit. Wij gaan de straat op in 
verschillende steden om te flyeren en in gesprek 
met geïnteresseerden [sic] over de islam.' Uit 
informatie op social media blijkt dat verschillende 
salafistische predikers nauw verbonden zijn met de 
stichtingen van waaruit deze straatdawah wordt 
ontplooid. kiáIákiá— —tész tl--- áitatli l 

Uit 

Weekbericht Internetmonitoring 17/2018, NCTV, P.3 

de berichten die beide stichtingen op social media 
plaatsen blijkt dat er nauwe banden bestaan tussen 
de personen die betrokken zijn bij de activiteiten 
van beide stichtingen. gc 	 taga 
€kiiktia~ffiffig~~§ag" riVW 

Mallie1111211~~~lE 

Commentaar monitorspecialist 
Er bestaan in Nederland verschillende netwerken 
van waaruit straatdawah wordt ontplooid. 
Sommigen lijken te groeien en zich steeds beter 
(internationaal) te organiseren. De boodschap die 
tijdens straatdawah-activiteiten wordt uitgedragen, 
is mild-religieus van aard. De netwerken van 
waaruit deze activiteiten worden ontplooid, staan 
echter onder (grote) invloed van activisten en 
predikers wier gedachtegoed te plaatsen is in een 
islamistisch-jihadistisch spectrum. De kans dat 
iemand die door middel van deze activiteiten 
kennis maakt met 'de islam', onder grote invloed 
komt te staan van deze predikers is dan ook reëel. 
Dergelijke initiatieven vormen een laagdrempelige 
ingang tot salafistische en jihadistische 
denkbeelden en netwerken. De NCTV benadrukte 
recentelijk dat de groei van straatdawah-
activiteiten vanuit deze netwerken daarom uiterst 
zorgelijk is.2  

Sterk gepolariseerde berichtgeving 
omtrent ontwikkelingen in de 
Gazastrook 
De afgelopen week is er op sociale media veel 
gereageerd op de ontwikkelingen in de Gazastrook. 
Israël vierde deze week het zeventig jarige bestaan. 
Daarnaast werd de Amerikaanse ambassade op de 
nieuwe locatie in Jeruzalem geopend. De Palestijnen 
herdenken deze week ook 'de Nakba' [catastrofe] 
en organiseren vanaf 30 maart van dit jaar 
wekelijkse marsen om hun recht op terugkeer naar 
hun oorspronkelijke woonplaatsen op te eisen. Op 
sociale media werd een sterk gepolariseerd debat 
gevoerd over de protesten en gebeurtenissen in de 
Gazastrook. 

Weekbericht Internetmonitoring 17/2018, NCTV, P.3 
Zie ook: Signalement Terrorisme en Radicalisering 10/2018. 
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Het jihadistische online initiatief 'Moslim in Dialoog' 
(MID) bekritiseerde de in hun ogen 'gematigde 
berichtgeving' omdat ze de berichtgeving typeren 
als in het voordeel van Israël. Het Nederlandstalige 
jihadistische Telegramkanaal Family of the Shuhada 
heeft een video geplaatst waarin beelden van de 
Rotskoepel in Jeruzalem te zien zijn die begeleid 
worden door een jihadistische nasheed [ritmisch 
voorgedragen tekst] waarin de gewapende strijd ter 
bevrijding van al-Quds wordt bezongen. 

Een redacteur bij het Nederlandstalige Turks-
nationalistische platform DutchTurks.nl heeft 
stevige kritiek geuit op personen die deze week op 
sociale media sympathie uitten voor Israël, zoals 

teem miiiimmeimat 

Het rechts-populistische weblog GeenStijl plaatste 
maandag een artikel met verschillende afbeeldingen 
en video's van de confrontaties in de Gazastrook. 
INIMMEMMEMEMMENIMMEME~ . 
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Op zaterdag 19 mei 2018 is er door het Palestina 
Komitee en de Internationale Socialisten in 
Amsterdam een demonstratie georganiseerd 'uit 
solidariteit met de Palestijnen'. De demonstratie 
start op de Dam en zal eindigen bij het 
Amerikaanse consulaat. Ook vanuit diverse 
extreemlinkse actievoerders is op sociale media 
steun voor deze demo geuit. 

Commentaar monitorspecialist 
De provocerende berichten die de afgelopen week 
op verschillende platformen worden geplaatst, zijn 
kenmerkend voor de verhitte discussies die online 
in een groot aantal doelgroepen plaatsvinden. Het 
laat zien dat gebeurtenissen in de Gazastrook een 
sterk gepolariseerd debat in Nederland tot gevolg 
kan hebben. Uitspraken van publieke gezagdragers 
dragen hieraan bij. Deze discussies worden veelal 
onder gelijkgestemden gevoerd waar (bijna) geen 
enkele vorm van tegengeluid meer doorgang vindt. 

In het verleden hebben gewapende confrontaties 
tussen Palestijnen en het Israëlische leger in de 
Gazastrook tot maatschappelijke onrust in 
Nederland geleid. Zo zorgde een pro-Palestijnse 
demonstratie, georganiseerd door jihadisten in de 
Haagse Schilderswijk en Transvaal als reactie op de 
Israëlische militaire operatie protective edge in juli 
2014 voor maatschappelijke ophef. Jihadisten in 
het bijzonder maken voortdurend gebruik 
maatschappelijke verontwaardiging voor 
mobilisatie en eigen gewin. Daarnaast is Israël - en 
in het bijzonder de Rotskoepel in Jeruzalem - van 
grote symbolische betekenis voor jihadisten. Het 
wordt door radicale moslims gezien als een 
heiligdom waar alleenrecht op heerst. Ook nu weer 
hebben Nederlandse jihadisten op sociale media 
aandacht voor de gebeurtenis in de Gazastrook. 

Ondanks de verhitte discussies en online aandacht 
van Nederlandse jihadisten hebben de huidige 
ontwikkelingen (nog) niet tot geweld tegen joodse 
instellingen geleid. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 31/2014. 

"* Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Opnieuw extreemrechtse demo 
tegen de 'plaasmoorden' 
Extreemrechtse actievoerders roepen via Facebook 
en Twitter op voor een 'demonstratie voor de 
Afrikaner' op 26 mei 2018 voor de ambassade van 
Zuid-Afrika in Den Haag. Er zijn toespraken en er 
wordt een stille tocht gehouden om de slachtoffers 
van de 'genocide op de blanke boeren' in Zuid-
Afrika (ook wel 'plaasmoorden' genoemd) te 
herdenken. Op Facebook sommen de 
initiatiefnemers hun standpunten op: geen 
onteigening zonder vergoeding van Afrikaner 
boeren, geen discriminatie van de Afrikaner taal, 
een nationaal veiligheidsplan om de Plaasmoorden 
een halt toe te roepen, strenger optreden van de 
Zuid-Afrikaanse overheid tegen 'hate speech' tegen 
Afrikaners, meer Nederlandse/Europese 
ontwikkelingshulp voor de Afrikaner gemeenschap, 
geen discriminatie van Afrikaners op de 
arbeidsmarkt, stop met vervangen van Afrikaner 
plaatsnamen/straatnamen en stop 
vernietiging/verwijdering van Afrikaner 
standbeelden. 

Op 24 maart 2018 werd ook al een demo tegen de 
'plaasmoorden' onder de naam 'Stop White 
Genocide' georganiseerd door onder meer de 
extreemrechtse groep 'Racial Volunteer Force / 
Landstorm Nederland'. Daar kwamen ook diverse 
demonstranten van andere extreemrechtse groepen 
op af, zoals 'Pegida Nederland' en 'Identitair 
Verzet'. Die groepen haakten echter af toen bleek 
dat ook de NSB'er Rost van Tonningen werd geëerd 
tijdens de demo, iets waar Pegida en Identitair 
Verzet niet van gediend waren. Desondanks heeft 
Pegida Nederland de oproep voor de nieuwe demo 

Het 'Afrikaner' 'Norden de blanke, veelal boeren in Zuid-
Afrika bedoeld. 

Op 26 mei wederom gedeeld, net als de 
extreemrechtse actiegroep 'Voorpost'. Ook de 
REMEEMEME.~.0- 

roept op sociale 
media op om te gaan demonstreren. Er zijn 
vooralsnog geen aanwijzingen dat hij zelf op 26 mei 
aanwezig zal zijn in Den Haag. 

Commentaar monitorspecialist 
De aangekondigde demo toont de toegenomen 
belangstelling binnen sommige kringen van 
extreemrechts aan voor het lot van blanke boeren 
in Zuid-Afrika. Deze worden door hun verre 
afkomst, taal en cultuur door de actievoerders 
gezien als een soort 'broedervolk'. 
De 'Demonstratie voor de Afrikaner' van 26 mei 
lijkt in veel opzichten op de eerdere demo 'Stop 
White Genocide' van 24 maart. De afbeelding van 
de 'plaasmoorden' die op Facebook wordt gebruikt, 
is bij beide demo's in ieder geval dezelfde. De 
Facebookpagina 'Stop White Genocide' bestaat 
overigens niet meer en lijkt te zijn vervangen door 
'Demonstratie voor de Afrikaner'. 

is al langer omstreden. In 2016 
werden bijeenkomsten met hem in Den Haag en 
Amersfoort op het laatste moment geannuleerd 
vanwege zijn vermeende racistische imago. Zo had 
PVV'er Martin Bosma 	voor een 
ondervraging in 'Dudok' in Den Haag uitgenodigd. 
Die bijeenkomst is destijds op een andere locatie 
doorgegaan. 

Hoewel de vorige demo op 24 maart over het 
algemeen rustig is verlopen, kan de komst van 
rechts-extremisten en de betrokkenheid van 

ertoe leiden dat extreemlinkse 
actievoerders besluiten tot een tegenactie. In dat 
geval is een kleinschalige confrontatie tussen beide 
groepen demonstranten niet uit te sluiten. 
Overigens zijn er vooralsnog online geen 
aanwijzingen te vinden voor een dergelijke 
tegenactie. 

Zie 
11111~111~111111111111 
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Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
Het aangaan van een meervoudig burgerlijk 
huwelijk is in Nederland niet toegestaan. Ook is het 
in Nederland niet toegestaan een religieus huwelijk 
te sluiten tussen mensen wanneer dit religieuze 
huwelijk niet vooraf is gegaan door (het sluiten 
van) een burgerlijk huwelijk. In 2014 is 

eroordeeld voor het sluiten van 
meerdere illegale religieuze huwelijken. 
De uitlatingen en oproepen die op deze 
huwelijkspagina's worden gedaan, druisen in tegen 
wet- en regelgeving met betrekking tot het 
huwelijk. De oproepen en de faciliterende rol die 
deze Facebookpagina's vervullen bij het sluiten van 
meervoudige, polygame huwelijken is om die 
redenen problematisch. 
Het ondermijnend effect dat uitgaat van dit soort 
pagina's lijkt vooralsnog gering. Echter, illegale 
huwelijkspraktijken kunnen grote effecten hebben 
op het persoonlijke leven en welbevinden van - 

Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Facebookpagina 'Islamitische 
Nikah en Polygyny' propageert 
meervoudige huwelijken 
De Facebookpagina 'Islamitische Nikah en Polygyny' 
is een online initiatief dat tot doel heeft 
'praktiserende' moslims - mannen en vrouwen - aan 
elkaar te 'koppelen' met als doel een huwelijk te 
sluiten op 'islamitische wijze'. 'De pagina is 
opgesteld, omdat wij van mening waren dat er 
teveel broeders en zusters op zoek zijn, maar 
"niemand" om zich heen hebben om hen te 
koppelen'. Deze Facebookpagina is sinds 23 maart 
2018 actief en wordt door enkele honderden 
personen gevolgd. Deze personen delen opvallend 
veel content van jihadistische Facebookpagina's. 

De berichten die op de pagina geplaatst worden, 
hebben betrekking op aspecten van het 'islamitisch 
huwelijk'. Er wordt op de pagina bijvoorbeeld 
besproken wat - volgens de beheerders - de juiste 
wijze is waarop een islamitisch huwelijk gesloten 
moet worden en hoe gehuwden zich ten opzichte 
van elkaar dienen te gedragen. Ook worden er op 
de pagina tientallen profielen van personen gedeeld 
die open staan voor een 'islamitisch huwelijk'. 
Polygamie - een meervoudig huwelijk - wordt actief 
gepromoot op de pagina. Dit doet de pagina niet 
alleen door huwelijksverzoeken te delen van 
mannen die op zoek zijn naar een tweede vrouw, 
maar ook door discussies en preken te delen waarin 
polygamie wordt aangemoedigd. 

De Facebookpagina 'Islamitische Nikah en Polygyny' 
verwijst actief naar twee andere Facebookpagina's 
waarop polygamie en salafistisch gedachtegoed 
wordt verspreid: 'Info islamitische huwelijk 
problemen' en 'Islam Qoutes & Nasiha'. Een 
beheerder van eerstgenoemde pagina plaatste op 
25 maart 2018 een oproep: 
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met name — vrouwen die betrokken raken bij dit 
soort meervoudige religieuze huwelijken die geen 
wettelijke grondslag hebben. Bij een eventuele 
toekomstige echtscheiding kunnen zij namelijk 
geen beroep doen op het gangbare huwelijksrecht. 
Hun illegaal gesloten huwelijk is immers niet 
geregistreerd en wordt immers dus ook niet door 
de rechter erkend. 

Extreemlinks in actie tegen lezing 
Forum voor Democratie 
Extreemlinkse actievoerders zijn op donderdag 24 
mei 2018 op Indymedia.nl opgroepen om op 
vriidagavond 25 mei 2018 een lezing van de Britse 
conservatieve politicus Dan Hannan in de Rode 
Hoed in Amsterdam te verstoren en 'andere 
tegenacties' te houden. De lezing is georganiseerd 
door het Renaissance Instituut, het 
wetenschappelijk bureau van de politieke partij 
Forum voor Democratie (FvD). Hannan zal volgens 
de aankondiging van het event op Facebook in zijn 
lezing ingaan op de 'Brexit', de kansen voor het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland, de toekomst van 
de Europese Unie en de mogelijkheden voor 
vrijhandel buiten de EU. Europarlementariër Hannan 
wordt gezien als één van de architecten achter de 
`Brexit'. 

Afbeelding 

vernielingen. Een woordvoerder van de Rode Hoed 
laat weten dat er alleen materiële schade is omdat 
er niemand in het pand was. 

De oproep tot actie die donderdag op Indymedia 
verscheen, is die dag gedeeld door diverse 
extreemlinkse sociale media-accounts, zoals die van 
de actiegroep 'AFA-Amsterdam' en 
asielrechtenextremiste 	, en door de 
actiewebsite 'de valse piano van Baudet'. Naast de 
oproep tot een geluidsdemo en 'andere tegenacties' 
wordt tevens opgeroepen om het debatcentrum de 
Rode Hoed te mailen en anderszins te benaderen 
met het verzoek om de lezing niet door te laten 
gaan. 

Bovendien heeft een initiatief met de naam 
`Bezorgde Amsterdammers' op Facebook onder het 
motto 'Geen renaissance van de haat' opgeroepen 
om eveneens een tegenactie uit te voeren bij de 
Rode Hoed. De 'Bezorgde Amsterdammers' stellen 
dat ze zich zorgen maken over `de verrechtsing en 
opkomend racisme in Amsterdam' en daartegen in 
actie komen. 

In een reactie op Indymedia wordt getwijfeld aan 
het nut van een actie omdat Baudet zichzelf zo als 
`martelaar' kan neerzetten en 'links als bedreiging 
van de vrijheid van meningsuiting'. Deze persoon 
pleit ervoor om met Baudet in debat te gaan. Een 
ander spreekt van een 'win-win-situatie' voor 
Baudet: bij zowel nietsdoen als wel actievoeren zal 
hij politiek gewin halen, ofwel als martelaar van het 
vrije woord, ofwel als winnaar die zal claimen dat 
'de renaissance voor de deur staat'. 

Anderen vinden echter resoluut dat Baudet actief 
bestreden moet worden en dat je niet met hem in 
debat moet gaan. `iiiliMENEME~ 
~. .,,-,,;.~:~,i;,:411~  en MEM 

Inmiddels is bekend geworden, via een claim op 
Indymedia.nl, dat extreemlinkse antifascisten in de 
nacht van 24 op 25 mei 2018 de sloten en deuren 
van de Rode Hoed hebben dichtgelijmd, de ramen 
hebben ingegooid en het gebouw hebben beklad 
met graffiti en teksten als 'Fuck FVD' en 'Geen 
fascisme'. In de claim staat dat 'dit is bedoeld als 
boodschap naar de Rode Hoed en alle andere 
plekken die Forum voor Democratie of andere 
extreemrechtse/fascistische groepen een podium 
bieden.' De politie doet onderzoek naar de  

IIIMIIIIME~~"""""" 
WEIMME~I, aldus enkele reacties. 
Ook de Rode Hoed krijgt er van langs in enkele 
online reacties bij extreemlinks: - 

3 
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De extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet 
heeft op Twitter gereageerd op de actie bij de Rode 
Hoed: 'Vannacht werden de ramen van de Rode 
Hoed ingegooid en de sloten dichtgekit door de 
irreguliere stormtroepen van Groot Wassink. Als 
straf, omdat ze het grondrecht van Forum voor 
Democratie (vrijheid van vergaderen) eerbiedigde.' 

Voorts heeft FvD-leider Thierry Baudet deze week 
het ministerie van Justitie en Veiligheid vragen 
gesteld naar aanleiding van een deze week 
verschenen rapport van het WODC over 
linksextremisme. Baudet noemt het vrijwel niet 
vervolgen van 'extreem-linkse terroristen' in vragen 
'onwenselijk' en wil weten wat de ministers van 
plan zijn 'aan deze situatie te doen'. 

Commentaar monitorspecia list 
Extreem linkse antifascisten hebben het afgelopen 
jaar geregeld online opgeroepen tot acties en 
verzet tegen de opkomst van Forum voor 
Democratie en haar vertegenwoordigers. Zij zien 
deze partij — net als de PVV van Wilders — als 
'rechts-extremistisch'. Een eerdere extreemlinkse 
actie gericht tegen FvD was de bekladding van de 
voordeur van Baudet door een actiegroep met de 
gelegenheidsnaam 'Radicaal Anarchistisch 
Feministisch Front' in september 2017. De 
heimelijke actie in de nacht van 24 op 25 mei 2018 
bij de Rode Hoed past binnen de gebruikelijke 
modus operandi van extreemlinkse antifascisten. 

Zoals werd geconcludeerd in het deze week 
verschenen WODC-rapport over linksextremisme, is 
het oplossingspercentage van bekladdingen en 
vernielingen door linksextremisten laag, waardoor 
de indruk van straffeloosheid kan ontstaan. 
Extreemrechts, rechts-populisten en partijen als 
FvD en PVV zullen dit rapport en acties zoals bij de 
Rode Hoed framen als 'het meten met twee maten' 
en stellen dat 'het geweld van links komt' en 
bestraft dient te worden. Tevens zullen ze eisen dat 
de overheid opkomt voor hun veiligheid en vrijheid 
van meningsuiting. 

Voor vrijdag 25 mei 2018 moet rekening worden 

https://www.wodc.nl/binaries/2867  Volledige Tekst tcm28-
323557.pdf 

`Thierry Baudet 	actie tegen 'straffeloos' 
links-extremisme', 24 mei 2018. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 36/2017. 

gehouden met een geluidsdemo en andere 
'verstorende' acties bij de lezing door extreemlinks. 
Daarnaast valt het niet uit te sluiten dat er in de 
toekomst nog meer (heimelijke) buitenwettelijke 
acties worden uitgevoerd, zoals een bekladding of 
vernieling bij een object van de partij Forum voor 
Democratie of een van zijn vertegenwoordigers. 
Daarnaast kunnen medewerkers van de Rode Hoed 
intimiderende reacties verwachten per e-mail, 
telefoon of online. Een gewelddadige confrontatie 
met bezoekers van de lezing ligt niet voor de hand. 
Een dergelijke confrontatie valt echter niet uit te 
sluiten met eventuele personen die de tegenacties 
zouden willen voorkomen, zoals de politie of 
extreemrechtse actievoerders. Voor de komst van 
die laatste groep zijn echter geen signalen online te 
vinden. 

Salafistisch livestreamkanaal 
HudaTV haalt tonnen op voor 
moskeeën 
HudaTV is een online benefietorganisatie dat 

5  Hij zamelt (naar eigen zeggen) donaties om 
'behoeftigen' in Nederland en Marokko bij te staan 
(middels medicatie, voedsel en onderdak).6  Naast 
de liefdadigheidsacties en projecten van deze 
organisatie worden er structureel benefieten voor 
moskeeën in Nederland en België georganiseerd.' 
Tijdens de (meestal) drie dagen durende 
livebenefieten krijgen mensen de gelegenheid om 
geld en goud te doneren ten behoeve van de koop, 
bouw of renovatie van islamitische gebedshuizen. 
De zichtbaar ingezamelde gelden zijn relatief klein 
(gemiddeld 100 euro). De eindstand na de 
driedaagse inzameling varieert tussen de 30.000 en 
68.000 euro. Enkele keren loopt het ingezamelde 
bedrag op tot 200.000 euro. 

Sinds aanvang van 2018 heeft het salafistisch 
livestreamkanaal circa vijf ton (exclusief goud) 
ingezameld voor een negental moskeeën in 
Nederlandse steden zoals Groningen, 
Langsingerland, Eindhoven, Nieuw-Vennep, 
IJmuiden, Schoonhoven, Oudenbosch, Veenendaal 
en Tilburg. Van 25 tot en met 27 mei 2018 wordt 

' Zie we.bsite. HudaTV. 
7  Zie Facebookpagina HudaTV, 

4 
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een benefiet georganiseerd voor de Arrahmaan 
moskee in Eindhoven. 

Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
HudaTV maakt deel uit van het netwerk van 
initiatieven rond de salafistische Utrechtse stichting 
alFitrah dat veelvuldig wordt ingezet voor 
dergelijke (omvangrijke) inzamelingsacties. De 
frequentie en omvang van de inzamelingsacties 
voor moskeeën vanuit het salafistische netwerk 
rond de 	 nemen toe. Deze 
ontwikkeling is zorgelijk. De verslaglegging van 
deze beniefetacties biedt slechts beperkt 
transparantie met betrekking tot de herkomst van 
de ingezamelde gelden. De eindstand van de 
benefieten reikt meestal ver boven een optelling 
van de relatief kleine donaties die op beeld worden 
vastgelegd door HudaTV.8  Dit roept vragen op over 
de herkomst van de overige ingezamelde gelden. 
Mogelijk zijn deze afkomstig uit het buitenland. 
Buitenlandse financiering an sich is niet verboden 
maar soms weldegelijk onwenselijk of 
problematisch. Bijvoorbeeld wanneer deze 
financiering plaatsvindt door middel van fiscaal 
illegale constructies. Ook kan financering gepaard 
gaan met ideologische 
beïnvloeding die antidemocratisch, anti-integratief 
of onverdraagzaam gedrag tot gevolg heeft. 

De rol van HudaTV kan leiden tot toenemende 
`salafisering' van moskeeën; de opzet van collecte-
acties voor de aankoop van een moskee-gebouw of 
de redding van een noodlijdende moskee bieden 

Zie ook 0,a 	 irreeinelmon,Lor 	4/2018. 

voor de  	de mogelijkheid om 'een 
voet tussen de deur' te krijgen bij moskeeën waar 
voorheen geen sprake was van salafistische 
beïnvloeding. 

II. Hybride 

Eerste online reacties na 
presentatie Joint Investigation 
Team (JIT) over MH17 
Op donderdag 24 mei heeft het Joint Investigation 
Team (JIT) een persconferentie gegeven over de 
voortgang van het onderzoek naar het neerstorten 
van MH17 op 17 juli 2014. Het JIT presenteerde 
afbeeldingen en video's afkomstig van het sociale 
medium VKontakte. Aan de hand van deze 
informatie heeft het JIT niet alleen de BUK raket 
kunnen identificeren die op MH17 is afgevuurd maar 
ook de route die de raket destijds heeft afgelegd. 

Gedurende de persconferentie werd de hashtag . 
#MH17 in het leven geroepen en raakte deze 
'trending' op Twitter. Rond 10.00 uur werden er 
nabij de 8.000 berichten per uur verspreid. In de 
eerste berichtgevingen werd voornamelijk de 
conclusie van het JIT, dat de Russische 53ste 
brigade achter de lancering van de BUK raket zat, 
gedeeld. Een enkeling roept via Twitter onder de 
hashtag #PutinatWar op om vernieuwde sancties 
tegen Rusland door te voeren. Na de 
persconferentie reageren de leden van Bellingcat 
via sociale media 'verheugd te zijn dat het JIT tot 
dezelfde conclusies zijn gekomen als Bellingcat.' 

De bevindingen van het JIT werden breed op sociale 
media gedeeld. Het rechts-populistische platform 
GeenStijI schrijft dat 'er namen en bewijs op tafel 
moet komen': '[...] ondertussen weet het JIT nog 
steeds niet wie op het knopje heeft gedrukt. We 
weten zelfs niet eens of dat wel iemand uit de 535te  
brigade was. Zoek door JIT. Die onderste steen. Die 
moet boven.' De rechts-populistische zelfverklaarde 
journalist 	 schrijft niet onder de 
indruk te zijn van de presentatie en trekt de 
conclusies van het JIT in twijfel: 

Bellingcat concludeerde in 2016 al dat de 53''' brigade 
verantwoordelijk was voor de lancering van de BUK raket. 
Zie: 
LWOMMC,FMNEEMICEENEEMENEVEMEI 
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rechtszaak mee winnen. Is het handig om op basis 
van dit 'bewijs' de rechtstreekse confrontatie met 
Rusland te zoeken?' Verschillende 
Nederlandstalige Twitteraccounts die zichtbaar 
affiniteit vertonen met Rusland of aangeven in 
Rusland woonachtig te zijn, noemen de 
berichtgeving 'propaganda' en poging om 'de hetze 
tegen Rusland nieuw leven in te blazen. Ook hier 
wordt aan de bewijslast getwijfeld: 

Het Russische ministerie van Defensie reageerde 
onder andere via Sputniknews dat er nog nooit een 
Russische 'missite complex' de grens met Oekraïne 
is overgestoken en dat Rusland 'bewijs heeft 
geleverd voor de betrokkenheid van Oekraïne.' 
Ook zou het JIT alleen sociale-media data hebben 
gebruikt in haar onderzoek dat afkomstig is 
geweest uit Oekraïne. Het Russische 
staatspersbureau Tass schrijft over de 
persconferentie dat het JIT 'niet weet wie en 
waarom de Boeing heeft/is neergeschoten.' In de 
berichtgeving wordt niet geschreven over de 535te  
brigade. 

Commentaar monitorspecialist 
De rol van sociale media krijgt in internationale 
onderzoeken een steeds belangrijkere rol. In 
september 2017 werd er door het Internationale 
Strafhof (ICC) in Den Haag een arrestatiebevel 
uitgebracht voor Mahmoud Mustafa Busayf Al-
Werfalli voor oorlogsmisdaden in Libië. Dit bevel 

Zie: 

was volledig gebasseerd op informatie afkomstig 
van sociale media. Ook in dit internationale 
onderzoek naar MH17 speelt informatie afkomstig 
van sociale media een zeer vooraanstaande rol. Dit 
maakt sociale media tevens kwetsbaar(der) voor 
manipulatie. 

De grootschalige aandacht op sociale media 
gedurende en na de persconferentie is niet 
verassend. De reacties van 	 en op 
sociale media accounts die de bevindingen als 
`propaganda' bestempelen, zijn dat evenmin. 
Omtrent het incident met MH17 wordt al jaren 
desinformatie verspreid. Net  zoals bij de 
vergiftiging van Skripal [zie weekbericht 16/2018] 
worden er voortdurend uiteenlopende — en vaak 
tegenstrijdige - theorieën verspreid. Dit is een 
welbekende strategie om de rechtsgang en de 
uitkomsten van het onderzoek te ondermijnen. Het 
ligt in de lijn van verwachting dat de verspreiding 
van desinformatie de aankomende dagen zal 
aanhouden of zelfs geïntensiveerd wordt. 

- • Zie: 
https://sputniknews.com/europe/201805241064764916-
russia-missiles-mh17/   

Zie: http://tass.ru/mezhdunarodnava-panorama/5228568  

Zie: https://www.icc-cpi.int/Pacies/item.aspx?name=pr1328  
en 
https://www.bellinucat.com/neWs/mena/2017/09/04/cleolocati  
na-libvas-social-media-executioner/  
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bepaalde groeperingen. Evidente taalfouten in 
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mogelijk. Het wordt afgeraden om zelf de websites 
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het weekbericht, omdat het IP-adres voor derde 
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Extremisme, radicaliseri g 	zijn Twitteraccount: ' 

en polarisatie 

3ihadisten en salafisten betuigen 
massaal steun aan 
De afgelopen dagen zijn in Nederlands salafistische 
en jihadistische online kringen diverse 
solidariteitsacties ontplooid voor de prediker 

een 	prediker van 
origine. 	werd vorig jaar gearresteerd in 

. Momenteel 
zou hij gedetineerd zijn in een gevangenis in 

. Media stellen dat zijn arrestatie verband 
houdt met zijn (vermeende) betrokkenheid bij een 
terroristische cel in Mallorca en de productie van 
video's waarin wordt opgeroepen om te strijden 
voor ISIS. 

Afgelopen week verscheen er op social media een 
emotionele audioboodschap in het Nederlands en 

, waarin zij 
claimt dat haar man wordt 'gefolterd'. Ze ontkent 
de aantijgingen tegen haar man en stelt dat hij 
onder de blauwe plekken zat toen zij hem 
recentelijk in de gevangenis bezocht en suggereert 
dat er een poging is ondernomen om hem te 
vergiftigen. 	stelt bovendien dat 

n levensgevaar verkeert en dat hem opzettelijk 
medische hulp wordt onthouden, Deze video is de 
afgelopen dagen massaal gedeeld door invloedrijke 
salafistische en jihadistische predikers zoals 

IslaamTV organiseerde op 	een 
inzamelingsactie voor 

Uit filmbeelden die werden gedeeld op de 
Facebookpagina van 'IslaamTV Netherlands' valt op 
te maken dat deze actie ruim 67.000 Euro heeft 
opgeleverd. 

- schreef op 

7, e onder andere: httos://www.theguardian.com/uk-
news/2017/oct/03/birming  ha m-i mam-can-be-extradited-to-
stand-trial-in-soain-court-rules  

Onder andere 	riep op om op zondag 10 
juni aanstaande deel te nemen aan een 
demonstratie voor de 	ambassade in Den 
Haag. In de aankondiging voor de demonstratie valt 
te lezen dat 

De aankondiging van deze demonstratie 
werd gedeeld in een netwerk van Nederlandstalige 
jihadistische Telegramkanalen. 

Overigens wordt ook in bredere online kringen 
steun betuigd aan 	. Onder andere de 
populaire vlogger 

Commentaar monitorspecialist 
Andermaal toont deze casus aan dat de houding 
ten aanzien van terrorisme in brede salafistische 
kringen ambigue is; men spreekt zich uit tegen het 
vermeende onrecht en geweld tegen een 
terrorisme-verdachte, steunt zijn familie maar,  
spreekt zich niet uit tegen zijn (mogelijke) 
betrokkenheid bij terrorisme. 

predikte in het verleden meerdere 
keren in Nederland en was nauw betrokken bij 
geldinzamelingsacties voor bijvoorbeeld de bouw 
van moskeeën. De reputatie van 	is 
dubbelzinnig; hij staat bekend om zijn 
meeslepende optredens die door sommigen als 
`humoristisch' worden bestempeld. 
wordt in het politieke debat 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. 

In het verleden zijn vaker solidariteitsacties voor 
hem georganiseerd in Nederlandse kringen, 
hetgeen te verklaren is vanwege zijn 	 
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Commentaar monitorspecialist 
Opmerkelijk is dat 'the Family of the Shuhada' in 
de berichtgeving verschillende kanten van de 
vrouw beschrijven. Enerzijds worden ze 
gepresenteerd als 'kwetsbaar' maar er worden ook 
beelden gedeeld van een (mogelijk) strijdende 
vrouw. Video's van strijdende vrouwen zijn niet 
nieuw. ISIS bracht in februari 2018 een video uit 
waarin te zien is hoe gesluierde vrouwen aan het 
front meevechten. 

Gewelddadige en expliciete propaganda van 
bijvoorbeeld de strijd of waarin 'vijanden' van ISIS 
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achtergrond en nauwe banden met Nederlandse 
salafistische netwerken. Met name predikers met 
een gelijksoortig, salafistisch profiel tonen zich 
openlijk loyaal naar hem. Ze verwijzen gretig naar 
het fragment van zijn vrouw waarin wordt beweerd 
dat hem groot onrecht wordt aangedaan. Dit beeld 
past binnen de boodschap die salafisten 
stelselmatig uitdragen; dat het Westen een oorlog 
voert tegen de islam en dat moslims geen gelijke 
burgerrechten hebben. 

Meer aandacht voor vrouwen en 
kinderen door online 
Nederlandstalige jihadistische 
initiatieven 
In de afgelopen weken is er - door online 
Nederlandstalige aan ISIS gerelateerde jihadistische 
initiatieven - in toenemende mate aandacht voor 
vrouwen en kinderen. Een voorbeeld van een 
dergelijk initiatief is 'the Family of the Shuhada' 
dat in 2015 is opgericht met als doel 'om verhalen 
en dromen over de gestorven jihadistische strijders 
te verspreiden met als doel da'wa te vergroten.' 

Zo plaatste 'the Family of the Shuhada' op 23 mei 
2018 op zowel Facebook als Telegram een bericht 
waarin het initiatief vrouwen oproept om 
'standvastig' te zijn: 'sta jullie mannen bij, spoor 
hun aan tot het goede en wees geen opstakel [sic] 
voor hem om te gaan vechten voor Allah's woord.' 
Daarnaast roept het vrouwen van 'martelaren' en 
'moejahid' [strijder] op om 'door te gaan met het 
streven naar tevredenheid van Allah.' 

Op 18 mei 2018 riep het initiatief in een 
Facebookbericht mannen op om 'vrouwen en 
kinderen te beschermen en deze te helpen.' Volgens 
'the Family of the Shuhada zijn 'weduwen, 
gescheiden vrouwen, vrouwen van de aseer 
[gevangenen] en weeskinderen al enorm 
kwetsbaar!' In de berichtgeving werden in het 
bijzonder mannen opgeroepen 'die zich in de directe 
omgeving van de vrouw, of tot de directe 
vriendengroep van haar man/hun vader behoort.' 
Eén dag eerder werden er op de Facebookpagina 

s  Zie ook: Weekbericht Internetmonitoring 45/2017, P. 3-4. 
Shudada is het meervoud van shaheed, wat vertaald kan 

worden als martelaar. 
Zie ook: Weekbericht Internetmonitoring 1412018. 

twee korte video's geplaatst waarin te zien is hoe 
een groep kinderen een maaltijd nuttigen en 
spelletjes spelen. Eén van de kinderen draagt een 
hoofdband met de zegel van de Islamitische Staat. 
Bij de beschrijving bij één van de video's wordt 
duidelijk dat het hier om weeskinderen gaat 'in 
as'Shaam' [Syrië]. 

Op 7 mei 2018 plaatste het initiatief op haar 
Telegramkanaal een korte video waarin is te zien 
hoe een gesluierde vrouw geknield een Kalasjnikov 
aanvalswapen afvuurt. Het is in de video niet te 
zien waar de vrouw op schiet en waar de video is 
opgenomen. 

De AIVD beschreef in een pub:.. 	de versch:ide 'rollen' 
van jihadistische vrouwen. Zie: AIVD. (2017). jihadistische 
vrouwen„ een niet te onderschatten dreiging, 
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worden geëxecuteerd worden steeds minder vaak 
gedeeld in het Nederlandse taalgebied. Het 
plaatsen van video's met kinderen in het kalifaat 
en het bericht met de oproep aan vrouwen 'om 
standvastig te zijn' past in het huidige trendbeeld 
waarin de focus van de jihadistische propaganda 
steeds meer ligt op volharding en het voortbestaan 
van de ideologie van ISIS. 
Op dit moment is er vanuit de internationale 
westerse media veel aandacht voor vrouwen en 
kinderen die in Syrië in detentie verblijven. De 
toenemende aandacht voor vrouwen en kinderen 
door online jihadistische initiatieven is daarmee 
niet verassend. 

Gebiedsverbod 
terecht opgelegd 
De Raad van State heeft op' — 	beslist dat 
het gebiedsverbod dat werd opgelegd aan de 
omstreden 

in stand blijft. De 
minister van Veiligheid en Justitie legde in 

In 
werd het verbod voor dezelfde 

tijdsduur verlengd. 	ging in beroep tegen dat 
besluit omdat hij zich in zijn grondrechten (vrijheid 
van godsdienst en vrijheid van meningsuiting) 
geschaad voelde. De Raad van State oordeelde 
echter dat het verbod terecht is opgelegd omdat de 
aanwezigheid en activiteiten van ,• 	in die twee 
wijken een zodanige dreiging voor de nationale 
veiligheid vormen.' Burgemeester Pauline Krikke 
noemt de uitspraak van de Raad van State 'een 
belangrijk signaal' en het gebiedsverbod 'effectief' 
omdat deze prediker hiermee in zijn toegang tot 
vatbare jongeren uit deze wijken is beperkt. Ook 
minister Grapperhaus is tevreden. 

De eerste reactie na de uitspraak van de Raad van 
State was van 

Zelf doet 	geen uitspraken, ook niet 
op zijn Facebookpagina. Hij deelt wel berichtgeving 
die gaan over dat het gebiedsverbod een politiek 
besluit is en hij zich niet neerlegt bij het verbod. 

!heeft aangegeven het besluit aan te vechten 
bij het Europese Hof. Een besluit dat veelvuldig op 
zijn Facebookpagina wordt gestimuleerd. 

Aanhangers probererfr- 	moed in te spreken 
door hem, met name, geduld te vragen en vooral 
door te gaan. Enkele moslims zien de uitspraak als 
onrecht jegens alle moslims. Deze kleine groep 
roept moslims op hun recht te verdedigen. Het 
overgrote deel van moslims is verontwaardigd over 
de ophef die onder andere in de Nederlandse media 
is ontstaan omdat 	in Amsterdam heeft 
gepredikt. De salafistische prediker 

begrijpt de commotie niet omdat het 
gebiedsverbod niet voor Amsterdam geldt. 

salafisten lijken online niet 
(openlijk) hun steun aan 	te betuigen. 

Commentaar monitorspecialist 
zoekt sinds de breuk met de Haagse 

as-Soennah moskee (2012) een nieuw onderkomen 
elders in Nederland. In 

zonder 
toestemming van de gemeente, maanden lang als 
moskee. Nadien is het gebiedsverbod ingesteld 
maar dit weerhield 	! er niet van om zijn 
radicale boodschap te verkondigen. 	zoekt 
regelmatig de grenzen van de Nederlandse wet op. 
Nadat hem een fysiek podium in de Schilderswijk 
en Transvaal werd ontnomen, benaderde hij zijn 
doelgroep via sociale media. Hierbij kwam hij in 
opspraak toen hij de Rotterdamse burgemeester 
Aboutaleb in een videoboodschap associeerde met 

Zie ook: Weekbericht Internetmonitoring 27/2017, 
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Het is de vraag wat er gedaan kan worden om een 
halt toe te roepen aan de radicale boodschap die 

, in de reële en virtuele wereld, verkondigt. 
Het weren van 	van sociale media is inherent 
complex vanwege onder andere de aard van sociale 
media en er bestaan vele mogelijkheden voor 
ontwijkingsgedrag. Ook kan het weren van 
van meerdere plaatsen/ruimten ertoe leiden dat hij 
aan status wint. De media-aandacht voor zijn 
persoon is aanzienlijk toegenomen. Parallel 
daaraan zijn er binnen lokale moslim-
gemeenschappen en islamitische centra mensen 
die hem een podium zullen willen bieden vanuit het 
principe van de 'verdediging van grondrechten van 
moslims'. 
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historische figuren die hij bestempelt als 'afvalligen' 
van de islam. Afvalligheid kan in de hoek van 
moslimextremisten als een doodsvonnis opgevat 
worden. Onlangs is gebleken dat 	een podium 
heeft gekregen in de Amsterdamse El Tawheed 
moskee, een salafistische moskee die 	eerder 
steunde. 

De relatie van stichting `The Giving 
Ummah' tot het jihadisme 
'The Giving Ummah' is een stichting die diverse 
inzamelingsacties houdt en wereldwijd activiteiten 
ontplooit ten behoeve van hulpbehoevenden. De 
stichting is onder andere actief in Marokko, Egypte, 
Filipijnen, Bosnië, Malawi, Tsjaad, Jordanië en 
Nederland. De stichting deelt bijvoorbeeld 
voedselpakketten uit aan hulpbehoevenden en legt 
waterputten aan. Naast deze acties, gericht op het 
helpen van relatief grote groepen mensen, richt de 
stichting zich ook op individuen of gezinnen die 
kampen met moeilijkheden of tegenslagen te 
verwerken hebben gehad. De stichting voorziet hen 
van goederen of dekt medische kosten. 
Op de Facebookpagina omschrijft de stichting 
zichzelf als en 'een non-profit organisatie die 
opgezet is door gedreven vrijwilligers die de 
minderbedeelden helpen met jullie steun!'. 

De geplaatste berichten op de Facebookpagina 
hebben vrijwel geheel betrekking op 
hulpverleningsprojecten die de stichting ontplooit. 
In het recente verleden is echter ook content 

Zie oe', 	tikbericht Internetmonitoring 34/2017. 

gedeeld van jihadistische online initiatieven zoals 
'Ahlus Sunnah Publicaties II'. Bovendien valt uit 
informatie op social media op te maken dat de 
stichting wordt geleid door een Nederlandse vrouw 
die het jihadistisch gedachtegoed aanhangt en 
uitdraagt. Op haar persoonlijke Facebookprofiel 
deelt zij jihadistische content en content van 
initiatieven waar jihadisten bij betrokken zijn, zoals 
Al-risálah en 'Moslim Kids Entertainment'. Ze 
deelt daarnaast content van de jihadistische 
predikers 	 en Anwar al-
Awlaki. Zo deelt ze een video van Al-risálah, met de 
begeleidende tekst: '[...] moge Allah Anwar al 
Awlaki de hoogste rank schenken van het paradijs'. 

Commentaar monitorspecialist 
De Facebookpagina 'The Giving Ummah' wordt door 
de stichting vrijwel uitsluitend gebruikt om te 

Zie voor een duiding van dit initiatief ' 	. , ,bericht 
Internetmonitoring 13/2018. 

Zie voor een duiding van dit initiatief Weekbericht 
Internetmonitoring 50/2017. 

Zie voor een recent bericht van 
jihadistische strijd legitimeert: Weekbericht. 
Internetmonitoring 16/2018. 

waarin hij de 
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communiceren over de hulpacties die worden 
ontplooid. Daarmee lijkt dit een 'neutraal 
islamitisch initiatief' zoals er velen online te vinden 
zijn. Er zijn echter verschillende aanwijzingen dat 
de initiatiefnemer(s) van deze stichting het 
jihadisme aanhangt/aanhangen. Dat gegeven 
plaatst de activiteiten en doelen van deze stichting 
in een wezenlijk ander perspectief. Binnen de 
jihadistische ideologie speelt liefdadigheid een 
belangrijke rol. Niet alleen de fysieke strijd wordt 
als deugdelijk bestempeld, maar ook de zorg voor 
zieken, gevangenen, onderdrukten en 
minderbedeelden wordt binnen jihadistische milieus 
beschouwd als deugdelijk. Soms gaat de 
verspreiding van goederen en gelden gepaard met 
ideologische zending. 

#FreeTommy na arrestatie Britse 
rechts-extremist 
De Britse rechts-extremist ezmemim is 
vrijdag 25 mei 2018 aangehouden en vastgezet 
omdat hij voor de rechtbank in Leeds aan het filmen 
was. De zelfbenoemd 'burgerjournalist' en 'anti- 
islamactivist' j 	wilde via Facebook verslag 
doen van een proces tegen een groep Britse 
mannen van Pakistaanse afkomst die terecht 
stonden wegens het seksueel misbruiken van 
tientallen meisjes. In het Britse rechtssysteem 
mogen media tussen de dagvaarding en het begin 
van een proces niet over een zaak berichten. 

lis gearresteerd op verdenking van 
verstoring van de openbare orde en het 
belemmeren van de rechtsgang. 

Vorig jaar kreeg 	lal een voorwaardelijke 
celstraf voor 'minachting van de rechtbank' in een 
soortgelijke zaak. Die straf is nu ten uitvoer 
gebracht, hoewel nog onduidelijkheid bestaat over 
de duur van de straf (mogelijk 13 maanden). De 
Britse media mochten tot dinsdag 29 mei 2018 niet 
berichten over de zaak om de rechtsgang niet te 
beïnvloeden. 

Op sociale media - met name op rechts-
populistische en extreemrechtse pagina's -
verschenen in de afgelopen week diverse filmpjes 
met de arrestatie van 	en een protest van 
enkele tientallen actievoerders bij 'Downing Street' 

in Londen tegen de gang van zaken. Ook 
verschenen veel boze berichten en geruchten op 
Facebook en Twitter. De media zouden de 
rechtsgang niet goed kunnen controleren en de 
vrijheid van meningsuiting van 'islamcritici' zou 
ingeperkt worden. Tevens is er een online petitie 
verschenen waarin wordt opgeroepen "; 	j 	vrij 
te laten. Deze is op het moment van schrijven al 
meer dan een half miljoen keer ondertekend. 

Ook in Nederland zijn rechts-populisten en 
extreemrechtse actiegroepen en individuen in actie 
gekomen tegen de arrestatie van s- 	I. Zo 
heeft PVV-leider Geert Wilders een video 
opgenomen vóór de Britse ambassade in Den Haag 
en deze online verspreid. In de video noemt Wilders 

een 'vrijheidsstrijder en islamcriticus' en 
stelt hij dat de vrijheid van meningsuiting overal in 
Europa en in het Verenigd Koninkrijk wordt 
geschonden. 'Het licht van vrijheid dooft,' aldus de 
PVV-leider. Wilders gebruikt op Twitter onder 
andere de hashtag #Free 	I. De PVV heeft 
Kamervragen gesteld aan de minister van 
Buitenlandse Zaken Stef Blok met het verzoek de 
zaak bij zijn Britse collega aan te kaarten. 

De extreemrechtse actiegroepen 'Identitiar Verzet', 
'Pegida Nederland' en de 'Nederlandse Volks-Unie' 
(NVU) hebben online hun steun uitgesproken voor 

en de oproep van Wilders. De 
actiegroepen en hun sympathisanten gebruiken in 
navolging van Wilders daarbij vaak de hashtag 
#Free 	op sociale media. Op Twitter worden 
bovendien berichten vaak rechtstreeks gericht aan 
de accounts van Wilders en rechts-populistische 
media en journalisten als 

j Verder wordt gesproken van 'censuur' en 
tegenwerking door 'links' en 'de gevestigde orde'. 
Enkele voorbeelden van uitingen bij extreemrechts 
op Facebook en Twitter in de afgelopen dagen: 
'Volledige islamisering en dictatuur aanstaande in 
Nederland', 'Doe dan maar een burgeroorlog, dan 
moet ik het met een paar kennissen opnemen tegen 
die extreem linkse kliek hier', 'Ons land is 
verkwanseld', 'Dit draait op oorlog uit' en 'Maar als 
er oorlog is mag je wel voor de vaderland strijden. 
Maar nu moet je je bek houden'. 

De extreemrechtse actiegroep 'Rechts in Verzet' 
heeft met enkele tientallen actievoerders op 
dinsdag 29 mei 2018 met spandoeken (onder 
andere met de tekst '#Free;-,, 	') 
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gedemonstreerd bij de Britse ambassade in Den 
Haag. Daar waren ook bekende rechts-extremisten 
en aanhangers van andere extreemrechtse 
actiegroepen bij aanwezig, zoals 'Identitiar Verzet'. 

Afbeelding 

Inmiddels heeft een rechts-extremist op eigen 
initiatief een nieuwe demo op 10 juni 2018 bij de 
Britse ambassade in Den Haag aangekondigd. 
Daarbij wordt ook weer de hashtag #Free 
gebruikt. Tijdens de demo zal worden opgeroepen 
om 'politiek gevangene' 	 vrij te laten. ' 

', zo staat in de oproep. 
Enkele bekende rechts-extremisten hebben online 
al aangegeven te zullen komen. Onduidelijk is nog 
of de demo ook gesteund wordt door 
extreemrechtse actiegroepen als 'Identitair Verzet', 
de 'NVU', 'Rechts in Verzet' en 'Pegida'. 

Vanuit extreemlinks is vooralsnog online niet 
gereageerd op de arrestatie van 	 en de 
acties van extreemrechts en Wilders. 

Commentaar monitorspecialist 
is mede-oprichter en voormalig 

leider van de Britse extreemrechtse anti-islam 
actiegroep English Defense League (EDL). 
brak met de EDL in oktober 2013. In november 
2012 werd hij veroordeeld wegens hypotheek-
fraude. Op 31 oktober 2010 organiseerde de EDL 
onder het samenwerkingsverband European 
Freedom Initiative (EFI) een pro-Wilders-betoging 
in Amsterdam. Er kwamen slechts enkele tientallen 
demonstranten opdagen. Er werden 34 pro- en  

contrademonstranten aangehouden. Wilders zelf 
distantieerde zich in 2010 overigens van de EDL en 
zijn demonstratie. 

De arrestatie van 	 afgelopen week wordt 
door rechts-populisten en - extremisten (ook in 
Nederland) gebruikt in hun discours dat zodra je 
kritiek op de islam uit, je wordt tegengewerkt en je 
vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. Ze 
verwijten de overheid, media en instanties ervan 
de islam te verdedigen en 'islamcritici' de mond te 
snoeren. In Nederland is Wilders de vertolker van 
deze boodschap in het parlement. Daarbuiten vindt 
zijn boodschap - vaak ook geuit via sociale media -
gehoor bij vele rechts-populisten, inclusief media 
en journalisten. Maar ook diverse extreemrechtse 
actiegroepen en individuen steunen Wilders op dit 
gebied en roepen in navolging van Wilders 
eveneens op tot acties vóór de Britse ambassade in 
Den Haag. Vooralsnog zijn deze geweldloos 
verlopen en zijn er geen signalen online dat dit de 
komende tijd verandert. 

Bovendien gebruiken rechts-populisten en rechts-
extremisten in de afgelopen dagen online vaak 
dezelfde hashtags die ook door Wilders in de 
afgelopen dagen zijn gebruikt, met name 
#Free 	. Zo worden de uitingen en oproepen 
met elkaar verbonden door een hashtag en 
ontstaat het idee dat iedereen die deze hashtag 
gebruikt zich op één of andere manier verwant 
voelt en hetzelfde denkt of acteert. Een bekend 
voorbeeld van een binnen extreemrechts populaire 
hashtag die ook daarbuiten - vooral bij rechts-
populisten - veel is gebruikt, is de hashtag 
#kominverzet. Deze hashtag werd populair 
gemaakt door Wilders in zijn Twitter-oproepen 
tegen de komst van grote groepen asielzoekers in 
2015 en vervolgens ook door extreemrechts 
omarmd in online oproepen om in actie te komen 
tegen de komst van asielzoekers en de vermeende 
'islamisering van de samenleving'. 

Het mogelijke gevolg van deze ontwikkeling is dat 
mensen geen of nog moeilijk onderscheid kunnen 
maken tussen extreemrechts en bijvoorbeeld 
Wilders. En dat tegenstanders, zoals extreemlinks, 

https://www.parool.nl/binnenland/wilders-distantieert-zich- 
van-demonstratie—a1034590/  

Zie ook: Weekbericht Internetmonitoring 4312015. 
7 

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



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 14/2018 

dit zullen gebruiken om aan te tonen dat Wilders 
een 'rechts-extremist' is en als zodanig ook 
bestreden moet worden. Daar kan tegen worden 
ingebracht dat 'Free 	' positiever klinkt dan 
`kom in verzet' en niet tot directe actie tegen 
bepaalde bevolkingsgroepen oproept. 

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