
Disclaimer 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse van de Nationaal 
Codrdinator 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, 
webiogs 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 Analyse. Uw reacties zijn welkom op 

Inhoudsopgave 

I. Terrorisme 	 2 

''''''-t7977,K1 . dood? Nederlandstalige 
jihadisten en salafisten zwijgen vooral 	 2 

II. Extremisme, radicalisering en polarisatie 	3 

Salafistische aanjagers reageren getergd op 
kritische berichten over eigen handelen 	 3 

III.Hybride 	 5 

Chinese directeur Confucius-instituut Vrije 
Universiteit Brussel toegang tot België geweigerd 	5 



Zie bijvoorbeeld: 

Terrorisme 

dood? 
Nederlandstalige jihadisten en 
salafisten zwijgen vooral 
De dood van ISIS-leider 	 was 
afgelopen week wereldnieuws. President van de 
Verenigde Staten Donald Trump deelde op 27 
oktober 2019 mee dat 	en een aantal 
medestrijders tijdens een speciale operatie van het 
Amerikaanse leger om het leven zijn gekomen. In 
de dagen na de bekendmaking van de dood van 

1 reageerden enkele vooraanstaande 
jihadistische ideologen, zoals 
verheugd op zijn dood. Zij beschouwen ISIS al 
langer als een dwalende organisatie die niet de 
ware jihad-strijd voert. 

Ondanks dergelijke publieke reacties van deze 
internationale jihadistische ideologen maakt de 
dood van 	maar weinig reacties los in 
Nederlandstalige jihadistische en salafistische 
kringen. 	 , schrijft een 
anoniem lid van een jihadistisch georiënteerde 
Telegramgroep met enkele tientallen leden. Andere 
leden van deze groep plaatsen hun vraagtekens bij 
het nieuws over de dood van 

, zo luiden reacties van anderen. 

Ook op Facebook discussiëren kleine groepjes 
jihadisten over de dood van 	. Sommigen 
tonen sympathie voor de gedode ISIS-leider, 
hetgeen weer op zeer felle tegenreacties van een 
enkele jihadist leidt die juist blij is met de dood van 

. Hij heeft een duidelijke boodschap 
voor ISIS-sympathisanten: 

- - 	- 	"' Aan de 
hoogoplopende discussie die volgt, nemen 
jihadisten uit binnen- en buitenland deel, worden 

Zificheq„ mv: zatiadlqah is een Arabische term die hier 
gebruikt wordt om iemand aan te duiden die de islam, het 
geloof en de daaruit voortvloeiende 'verplichtingen begrijpt. 
Echter, door begeerten en eigen opvattingen, handelt diegene 
niet juist en dus volgt diegene de islam volgens zijn eigen 
begrip. 

berichten verwijderd en probeert men elkaar tot de 
orde te roepen. Tegelijkertijd wordt er ook in deze 
online gesprekskring openlijk getwijfeld aan het 
nieuws over de dood van de ISIS-leider. 

EMEIMMEMMERIMIN~ 

Commentaar monitorspecialist 
Het uitblijven van (massale) reacties op de dood 
van de ISIS-leider 	in salafistische en 
jihadistische online kringen is op verschillende 
manieren te verklaren. Ten eerste blijkt uit de 
spaarzame reacties dat jihadisten zéér wantrouwig 
zijn ten opzichte van de mediaberichtgeving over 
zijn dood. In algemene zin wantrouwen jihadisten 
de vrije pers; ze beschouwen deze als niet-
onafhankelijk en als onderdeel van een 'Westers 
systeem' dat in hun ogen niet deugt. Dit 
wantrouwen is breed gedragen in salafistische 
gemeenschappen en is ook terug te vinden in de 
bredere samenleving. Ook uit reacties op 
mainstream nieuwspagina's blijkt namelijk dat 
sommigen twijfelen aan de berichtgeving over 

Ten tweede beschouwen salafisten 	niet 
als hun leider of geestelijk inspirator, en dat lijkt 
ook te gelden voor groepjes Nederlandse 
jihadisten. Sterker nog: ze wijzen het 
gedachtegoed waarop ISIS als organisatie 
gegrondvest is af, en hebben net als de 
vooraanstaande jihadistische ideoloog 
kritiek op de organisatie. Nederlandse voormannen 
die populair zijn in jihadistische (online) kringen, 
zoals 	 , namen in het 
recente verleden regelmatig openlijk afstand van 
de aanslagen die ISIS in het Westen pleegden. 
Door zich niet openlijk (positief) uit te spreken over 
de dood van 	, voorkomen salafisten en 
jihadisten bovendien dat ze in conflictueuze 
discussies verzeild raken met ISIS-sympathisanten. 
Deze sympathisanten zullen kritiek op ISIS of 

uitleggen als onterechte, openlijke kritiek 
op medemoslims — een faux pas in deze kringen. 

De messcherpe, en soms zelfs positieve reacties op 
de dood van 	die door een enkele 
Nederlandse jihadist wordt geuit, is daarom des te 

Zie bijvoorbeeld Weekbericht 16 / 2018, P.2 
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opvallender. Deze reacties zijn afkomstig uit de 
jihadistische kringen — ook wel aangeduid als de 

- waarbinnen (theologische) standpunten 
worden gehuldigd die zelfs volgens de meeste 
jihadisten te extreem zijn. In deze online kringen 
wordt onder andere ISIS al langere tijd fel en 
openlijk verketterd en bekritiseerd. Dit soort 
openlijke kritieken roepen voortdurend 
tegenreacties op uit jihadistische kringen en zorgen 
voor een voortdurende polemiek in jihadistische 
kringen. 

H. Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Salafistische aanjagers reageren 
getergd op kritische berichten over 
eigen handelen 
Recentelijk verschenen diverse berichten waarin het 
handelen van politiek-salafistische aanjagers wordt 
geproblematiseerd. De betreffende aanjagers 
stellen zich in hun reacties strijdbaar op en 
betichten hun critici, journalisten, onderzoekers, 
media, overheidsinstanties, bestuurders en politici, 
van het verspreiden van leugens, het voeren van 
een anti-islam agenda en het onnodig zaaien van 
onrust. 

Een al langer spelend conflict is dat tussen 
(betrokkenen bij) het Cornelius Haga Lyceum (CHL) 
en partijen die zorgen hebben geuit over het 
schoolbestuur en sommige bij de school betrokken 
personen. Die partijen zijn in het bijzonder het 
Ministerie van OCW (en de Onderwijsinspectie), de 
gemeente Amsterdam (en 	 - 
de AIVD en de NCTV. De 

afkomstige salafistisch aanjager 
en 	 als meest 

uitgesproken verdedigers van het CHL, spreken zich 
(online) fel uit tegen personen en instanties die 
kritiek hebben op het schoolbestuur. 

Deze polemiek is ook belicht in de Weekberichten 
Internetmonitoring 2/2019, 3/2019 en 8/2019. 

Zie ook Weekberichten Internetmonitoring Weekberichten 
Internetmonitoring 10/2019, 11/2019 en 28/2019 over de 
online dynamiek t.a.v. het CHL. 

Daarnaast berichtten NRC en Nieuwsuur begin 
september 2019 over de invloed van salafisten op 
informeel islamitisch onderwijs. Sommige 
salafistische docenten leren kinderen een 
onverdraagzame boodschap waarbij zij een 
vijandbeeld krijgen aangeleerd van 
andersdenkenden en andersgelovigen. 
Moslimkinderen zouden zich loyaal moeten tonen 
naar ('juiste') moslims en zich moeten afkeren van 
alles wat niet-islamitisch is. Salafistisch aanjager 

is één van de 
personen die door NRC en Nieuwsuur genoemd 
wordt. Hij reageert uitgebreid op de aantijgingen in 
twee video's (van in totaal vier uur) op zijn 
Facebookaccount waarin hij de 

Later deelde 	i nog een video (van 
tweeëneenhalf uur) waarin hij inging op kritiek die 
hij kreeg vanuit de gemeenteraad in Veenendaal. 
Hij beticht NRC, Nieuwsuur en lokale politici onder 
meer van hypocrisie en het verspreiden van 
leugens. 

Ook verscheen eind september 2019 een onderzoek 
van het Verwey-Jonker Instituut naar de in Utrecht 
gevestigde salafistische Stichting alFitrah. In het 
onderzoek blijkt dat alFitrah kinderen leert een 
afkerige, haatdragende houding aan te nemen 
tegenover de Nederlandse samenleving, 
andersdenkenden, andersgelovigen en ongelovigen. 
Ook komt naar voren dat alFitrah sektarische 
trekken heeft, zoals: 'een gesloten karakter, 
zelfbeeld van morele rechtschapenheid, hiërarchisch 
leiderschap, groepsdruk en afstandelijkheid 
tegenover de seculiere samenleving en 
andersdenkenden'. Het bestuur van alFitrah noemt 
het rapport in een reactie 'gebaseerd [is] op 
onjuistheden, onwaarheden, valse verklaringen, 
schendingen van afspraken en politiek gestuurde 
belangen'.' AlFitrah ziet het rapport als onderdeel 
van een 'anti-islaam haatcampagne'. 

Ten slotte schreef journalist 
afgelopen weekend een artikel in de Tubantia 
waarin hij stelt dat de jongerengroep 

"In de koranschool leren kinderen dat Nederland niet hun 
land is', NRC. 10 september 2019. Zie: 
httOs://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/10/in-de-koranschool-
leren-kinderen-dat-nederland-niet-hun-land-is-a3972824. 
'De invloed van alFitrah op deelnemers en de omgeving: Het 

buitenperspectief', Verwey-Jonker Instituut, juli 2019. Zie 
voer het raf:wort https://www.verwev-
ionker.ni/doc/2019/118042  Invloed alFitrah WEB.pdf. 

'alFitrah zet kinderen met de rug naar de samenleving', 
Verwey-lonker Instituut, 27 september 2019. 
https://www.verwev-ionker.nlinieuwsialfitrah-zet-kinderen-
met-de-rug-naar-de-samenleving. 

Persbericht alFitrah n.a.v. onderzoek Verweyionker: 
http://nl.fitrah.nl/persbericht-artiekel-27-09-2019/.  
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Feit is dat ook vanuit overheidsorganisaties zoals 
de NCTV en de AIVD in toenemende mate wordt 
gewezen op de invloed die salafistische aanjagers 
op kwetsbare groepen als (moslim)kinderen en 
jongeren proberen uit te oefenen. Die aanjagers 
propageren vanuit ideologische of religieuze 
overtuigingen gedachtegoed dat onder meer haat 
tegen en afkeer van de Nederlandse samenleving 
behelst. De confronterende wijze waarop zij dit 
gedachtegoed overbrengen, kan met name bij 
kinderen de indruk wekken dat als zij zich niet 
conformeren aan dit gedachtegoed zij 'slechte' 
moslims zijn. Niet alleen kan dit leiden tot de 
ontwikkeling van antidemocratische en anti-
integratieve opvattingen bij deze kinderen, maar 
het kan ook een voedingsbodem zijn voor 
radicalisering naar gewelddadiger gedachtegoed. 
De Taskforce Problematisch Gedrag en Ongewenste 
Buitenlandse Financiering, bestaande uit 
afgevaardigden van het ministerie van SZW, BZK 
(incl. de AIVD), BZ en 381.V (incl. de NCTV) is 
specifiek opgericht om het 'problematische gedrag' 
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Moslimjongeren Almelo (MJA) meerdere keren per 
jaar sprekers 'met zeer omstreden denkbeelden' 
uitnodigt in de Marokkaanse moskee in Almelo.10 
In een Facebookpost 'ontmaskert' MJA naar eigen 
zeggen journalist 	. MJA deelt in de reactie 
een vermeend privébericht van de journalist naar 
MJA waarin hij toenadering zoekt tot de 
jongerengroep om hun opvatting over salafisme en 
salafistische predikers te horen. Volgens MJA 
wachtte 	M3A's reactie niet af en was het 
artikel een dag later al gepubliceerd. Ook uit MJA 
kritiek op het in MJA's ogen gebrekkige 
vooronderzoek van 	en de link die wordt 
gelegd met jihadistische uitreizigers. 

Commentaar monitorspecialist 
Salafistische aanjagers komen niet voor het eerst 
negatief in het nieuws vanwege hun handelen. Het 
aantal voorbeelden, waarvan er vier hierboven zijn 
benoemd, is in relatief korte tijd echter aanzienlijk. 
Bovendien gaat het om berichten waar soms 
grondig onderzoek aan vooraf is gegaan (zoals in 
het geval van CHL en AlFitrah). Problematische 
activiteiten van salafistische aanjagers, zowel 
personen als organisaties, komen zo nadrukkelijker 
aan het oppervlak en worden voor breder publiek 
inzichtelijk. 

van aanjagers als die in dit stuk zijn genoemd aan 
te pakken. 

De getergde wijze waarop salafistische aanjagers 
zich uitspreken tegen de aantijgingen laat zien dat 
zij zich onder druk gezet voelen. De vorm verschilt 
per casus, maar de overeenkomst is dat er vooral 
naar anderen gewezen wordt als de partij(en) die 
fout zit(ten). Niet zelden wordt daarbij gesteld dat 
er met dubbele maten gemeten wordt, er leugens 
verspreid worden en moslims het doelwit zijn van 
een anti-islam campagne en in hun grondrechten 
worden aangetast. Aanjagers doen vervolgens een 
beroep op de moslimgemeenschap om gezamenlijk 
op te trekken en de rijen gesloten te houden. 

Het verweer snijdt zeker niet altijd hout; zo is het 
CHL maar één islamitische school waar de 
Onderwijsinspectie onderzoek naar heeft ingesteld 
van de in totaal tientallen scholen met een 
islamitische grondslag waar geen onderzoek naar 
loopt. Bovendien zijn een Joodse school in 
Amsterdam en een Hindoeschool in Den Haag 
momenteel ook onderwerp van onderzoek van de 
Onderwijsinspectie. Ook zijn van sommige 
problematische handelingen van aanjagers 
duidelijke videofragmenten naar buiten gekomen 
(bijv. in het onderzoek van NRC en Nieuwsuur) of 
vele getuigenverklaringen ter onderbouwing 
aangedragen (bijv. in het onderzoek naar alFitrah). 
Het pleidooi om als één moslimgemeenschap op te 
treden is in die zin een doorzichtige poging om te 
bereiken wat deze aanjagers voorstaan: 'de ander' 
is fout en heeft het op 'ons' gemunt. Oftewel: 
politieke mobilisering van de moslimgemeenschap 
tegen de overheid, de samenleving en de media. 

'Omstreden salafisten prediken in Almelo', Tuban, 
oktober 2019. 
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III. 	Hybride 

Chinese directeur Confucius-
instituut Vrije Universiteit Brussel 
toegang tot België geweigerd 

1, directeur van het Confuciusinstituut 
aan de Vrije Universiteit van Brussel, mag België 
niet meer in. Dat schrijven verschillende Belgische 
media deze week. De Belgische krant De Morgen 
schrijft dat - 	'meer dan tien jaar actief was in 
België en zijn brede netwerk zou hebben ingezet 
voor de Chinese inlichtingendienst'. 	1 zou in 
juli een nieuw werkvisum voor zijn werkzaamheden 
in België hebben aangevraagd tijdens een dienstreis 
in China, maar deze werd geweigerd door de Dienst 
Vreemdelingenzaken in België. In plaats daarvan 
kreeg hij een inreisverbod voor de Schengenzone 
voor acht jaar: 'wat erop wijst dat de Belgische 
veiligheidsdiensten hem beschouwen als een 
bedreiging, omwille van inmenging en spionage', 
vervolgt De Morgen. In 2015 gaf de Belgische 
Staatsveiligheid een negatief advies aan betrokken 
ministers over de oprichting van het 
Confuciusinstituut aan de Vrije Universiteit van 
Brussel. De universiteit negeerde dit advies. 

Ook Trouw berichtte over deze ontwikkeling. 
Trouw schrijft dat de Confuciusinstituten al langer in 
opspraak zijn: 'met name in de Verenigde Staten 
(VS) en Canada'. In de VS is de samenwerking met 
meerdere Confuciusinstituten stopgezet nadat een 
onderzoekscommissie van het Amerikaanse congres 
in februari 2019 waarschuwde voor heimelijke 
beïnvloeding (soft power) vanuit China. In het 
rapport wordt vermeld dat de commissie geen 
bewijzen heeft gevonden voor spionage activiteiten, 
maar omschrijft het instituut wel als ̀ China's most 
powerful soft power platform'. In Australië leidde 
het Amerikaanse rapport tot nieuwe maatregelen. 
Australische veiligheidsdiensten zijn begonnen met 
veiligheidsbriefings voor universiteiten over 

.Vaarom de Chinese directeur van het Confuciusinstituut 
aan de VUB ons land niet meer binnen mag". 29 oktober 2019. 
www.demoraen.be  

'VUB voert onderzoek naar samenwerkingen met China 
ondanks negatief advies Staatsveiligheid'. 10 juli 2018. 
www.hln.be   
'3. 'België houdt grens dicht voor directeur Confucius-instituut'. 
29 oktober 2019. www.trouw.nl   

'CHINA'S IMPACT ON THE U.S, EDUCATION SYSTEM'. 
Cornmittee on Homeland Security and Governmental Affairs. 
https://www.portman.senate.gov  

mogelijke risico's die een samenwerking met China 
meebrengt. Ook in Nederland zijn er Confucius-
instituten verbonden aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en de Zuyd Hogeschool Maastricht. De 
Universiteit van Leiden gaf in februari 2019 aan de 
samenwerking per september 2019 te beëindigen 
omdat 'de activiteiten van het instituut niet meer 
aansluiten bij de China-strategie van de universiteit 
zoals die zich de afgelopen jaren heeft 
ontwikkeld.' 

Commentaar monitorspecialist 
De Confuciusinstituten vallen onder het Chinese 
Ministerie van Onderwijs en worden vanuit China 
bekostigd. De instituten hebben tot doel om de 
Chinese taal en cultuur te onderwijzen en te 
verspreiden over de wereld. Behalve via deze 
instituten zoekt China de samenwerking met het 
Westen via andere gremia, waaronder denktanks 
en wetenschapsconsortia; Ook in Nederland zijn 
er kritische geluiden over de Confuciusinstituten. 
Zo publiceerde Human in januari 2019 de 
documentaire 'Xi, Xi wat jij niet ziet', waarin onder 
andere de onafhankelijkheid van de instituten aan 
de kaak worden gesteld.' De mediaberichtgeving 
over spionage door 	zijn nog niet niet 
bevestigd (en wordt dat zeer waarschijnlijk ook 
niet): de Belgische Staatsveiligheid heeft niet 
gereageerd op de berichtgeving. 	i zelf doet de 
beschuldigingen af als 'lachwekkend'. 

Nederlandse universiteiten hebben in het verleden 
zelf ook zorgen geuit over de mogelijke risico's van 
samenwerking met China. Zo werd er door experts 
tijdens een publieke debatbijeenkomst 
(georganiseerd door Instituut Clingendael en het 
Leiden Asia Centre op 3 juni 2019 in Nieuwspoort 
Den Haag) opgeroepen een 'balans te vinden 
tussen kansen en risico's in de (academische) 
samenwerking met China'. 

In het licht van de samenwerking tussen 
Nederlandse en Chinese kennisinstellingen heeft 

'Chipa's Confucius institutes have spy agencies and 
governments increasingly alarmed*. 10 maart 2019. 
www.abc.net.au   
"'Universiteit Leiden beëindigt overeenkomst met Confucius 

Instituut'. 19-02-2019. www.universiteitleiden.n1 • 
Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 25/2019. 
Zie: 'Medialogica. Xi, Xi wat jij niet ziet'. 06-01-2019. 

www.human.n1  
'Zorgelijk dat universiteiten zelf verantwoordelijk zijn voor 

aanpak Chinese dreiging'. 11 juni 2019. www.scienceguide.nl  
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The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) in 
januari 2019 een checklist opgesteld voor 
beleidsmakers en beslissers die bij een dergelijke 
(potentiële) samenwerking betrokken zijn. 

Zie ook Signalement Statelijke Dreigingen Oktober 2019 
voor een analyscommentaar op de meerwaarde en risico's in 
de samenwerking tussen Nederlandse en Chinese 
kennisinstellingen. 

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

'Tegen Boerkaverbod'; vehikel 
voor jihadisten voor verzet tegen 
'boerkaverbod' 
De jihadistisch georiënteerde Facebookpagina 
`Tegen Boerkaverbod' (ong. 1.700 volgers) spreekt 
zich sinds de oprichting begin mei 2019 online én 
offline (bijv. met flyeracties) uit tegen het 
gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding 
(in de volksmond ook wel het 'boerkaverbod' 
genoemd). Als onderdeel van de online activiteiten 
deelt 'Tegen Boerkaverbod' stelselmatig berichten 
waarin het vermeende incidenten met 
moslimvrouwen met gezichtsbedekkende kleding 
onder de aandacht brengt. Het gaat hierbij zowel 
om op video vastgelegde voorvallen als om 
beschrijvingen van vermeende incidenten waarin 
moslimvrouwen zijn belaagd, bedreigd of 
mishandeld na de invoering van het 'boerkaverbod'. 

Op 27 oktober deelde 'Tegen Boerkaverbod' een 
filmpje van een incident in een tram in Den Haag. 
In het filmpje is te zien dat er een discussie 
plaatsvindt tussen trampersoneel en een 
niqaabdragende zuster met een mannelijke  

verwant. De zuster zou volgens een beschrijving 
samen met de verwant begroet zijn bij het betreden 
van de tram door medewerkers van HTM. Nadat de 
zuster en de man de eerste halte passeerden zou 
een HTM-medewerker het tweetal hebben verteld 
dat het niet is toegestaan met gezichtsbedekking te 
reizen in het OV. De man reageert vervolgens 
kwaad op de medewerker en verwijt het hem dat 
hij dit niet meteen bij het inchecken heeft gezegd. 
Het filmpje start als de discussie tussen de HTM-
medewerker en het tweetal al gaande is. De HTM-
medewerker is hierbij duidelijk in beeld. 

Op 28 oktober plaatste 'Tegen Boerkaverbod' een 
beschrijving van een (vermeend) incident van een 
zuster met gezichtsbedekking. De zuster zou op 
tijdens een reis naar huis met het OV op meerdere 
momenten lastiggevallen zijn omwille van haar 
kledij. 'Tegen Boerkaverbod' zegt nog in afwachting 
te zijn van beeldmateriaal waar de mogelijke 
belager op staat. Vervolgens vraagt het zich af 
welke positieve bijdrage het verbod heeft gebracht: 
'Dat zusters zich onveilig voelen op straat? Dat 
zusters belaagd worden op straat? Dat zusters 
paniekaanvallen krijgen, door enkel en alleen aan 
één situatie te denken die zij hebben meegemaakt? 
Dat zij dagelijks strategisch alles moeten plannen 
voordat zij uberhaupt de deur uit zijn (terwijl zij 
voorheen onbezorgd de deur uit konden gaan)? Dat 
zusters uit angst niet eens meer de straat durven 
op te gaan?'. 'Tegen Boerkaverbod' spreekt ten 
slotte de moslimgemeenschap aan: 'En WAT gaan 
wij als "Ummah" [vert. moslimgemeenschap] 
hieraan doen?? Weet beste mensen, dat dit slechts 
één van de vele situaties zijn die zusters 
ondervinden, en sommige zusters MELDEN het. niet 
eens, omdat het hen dagelijks/te vaak overkomt.. 
STOP HET BOERKAVERBOD'. 

In een Facebookbericht van 30 oktober deelt 'Tegen 
Boerkaverbod' een relaas van een zuster die niet 
zou zijn geholpen in een winkel vanwege haar 
gezichtsbedekkende kleding. Volgens het bericht 
heeft de zuster na het voorval haar man gebeld die 
op zijn beurt de locatie gefilmd heeft. Na deze 
opname, die bij het bericht is geplaatst, zou de man 
naar binnen zijn gegaan om verhaal te halen. 
'Tegen Boerkaverbod' schrijft dat de zuster zich aan 
het beraden is op verdere acties, maar sowieso een 
melding zal maken bij Meldpunt Islamofobie. Ook 
zegt het initiatief dat deze situaties blijven 
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doorgaan als moslims niet als één ummah 
optreden. 

De bovenstaande drie voorvallen zijn slechts enkele 
recente voorbeelden van vele berichten die door 
'Tegen Boerkaverbod' online zijn gezet waarin het 
tegen het 'boerkaverbod' ageert. Naast berichten 
waarin het (vermeende) incidenten zoals die eerder 
genoemd aanhaalt, zijn daar ook berichten bij 
waarin het zich met haar kritiek richt op de 
Nederlandse staat, de politiek, berichten waarin het 
dragen van de niqaab of boerka opgehemeld wordt 
en berichten die de suggestie wekken dat moslims 
en de islam onder druk staan of zelfs worden 
aangevallen. 

Ten slotte is er sprake van betrokkenheid van 
jihadistische indviduen bij 'Tegen Boerkaverbod'. In 
een eerder bericht op de Facebookpagina van 
'Tegen Boerkaverbod' is een YouTube-video te zien 
waarin 

zich uitspreekt tegen het verbod. In een 
ander bericht van het initiatief is hij te zien terwijl 
hij een flyeractie uitvoert in Den Haag met enkele 
moslimvrouwen in niqaab. 

Commentaar monitorspecialist 
Het initiatief 'Tegen Boerkaverbod' is online zeer 
actief en deelt meerdere berichten per dag. De 
toonzetting is confronterend, provocatief en in 
sommige gevallen opruiiend. Het presenteert 
daarbij een bijna dramatische voorstelling van 
zaken die sinds de invoering van het 
'boerkaverbod' de nieuwe werkelijkheid zou zijn 
geworden. Het angstbeeld dat 'zusters', 'de 
moslims' en 'de islam' worden aangevallen en 
waartegen opgestaan moet worden is daarin 
leidend. Om dat beeld te onderbouwen deelt het 
vrijwel dagelijks voorbeelden van incidenten 
waarin moslima's sinds de invoering van het 
verbod slachtoffer zijn van vijandig en 

ook We, 	en Internetmonitoring 29/2019 e, 
3 2/ 20 19 voor enkele andere reacties van o.a. 'Tegen 
Boerkaverbod' op het 'boerkaverbod'. 
2  Zie bijvoorbeeld de kortstondige straatdawah-initiatieven 
`Islam Verduidelijkt' (Weekberichten Internetmonitoring 

gewelddadig gedrag. Op (de soms bewerkte) 
filmpjes die het initiatief online zet is/zijn niet 
zelden de persoon/personen die de bedekte 
vrouw(en) aanspreekt/aanspreken duidelijk 
herkenbaar in beeld. Het doet op die manier op 
een bepaalde manier aan ‘naming-and- shaming'. 

Het lastige is dat veel van de voorvallen die 'Tegen 
Boerkaverbod' noemt moeilijk te verifiëren zijn. 
Vaak blijkt uit het bericht of de reacties dat er 
geen aangifte is gedaan bij de politie (hooguit een 
melding bij het Meldpunt Islamofobie). Bovendien 
zijn van de meeste incidenten die het noemt, geen 
mediaberichten naar buiten gekomen. Het is 
daarom ook de vraag in hoeverre de voorvallen die 
zijn genoemd daadwerkelijk hebben 
plaatsgevonden. 'Tegen Boerkaverbod' heeft er 
immers belang bij om de gevolgen van het 
'boerkaverbod' voor moslima's in Nederland groter 
te maken dan het in feite is. Het is tevens een 
manier voor de jihadistische inidividuen achter 
'Tegen Boerkaverbod' om het frame neer te zetten 
van de moslims als slachtoffer en de 
tegenstellingen tussen moslims aan de ene kant en 
de rest van de samenleving aan de andere kant te 
vergroten. De mobiliserende boodschap gericht op 
eigenrichting; als ummah het heft in eigen handen 
te nemen, 'op te staan' tegen het onrecht dat 
moslims door het 'boerkaverbod' is aangedaan, 
kan op die wijze beter aanslaan bij anderen. 

Verder is het opvallend te zien dat betrokkenen bij 
'Tegen Boerkaverbod' zich ook buiten de online 
omgeving inzetten om actie te voeren. Hoewel er 
sinds de 'hoogtijdagen' van jihadistisch activisme 
op straat in de jaren 2010-2012 sporadisch 
voorbeelden zijn geweest van jihadistische 
betrokkenheid bij offline activiteiten , lijkt het 
'boerkaverbod' nu in ieder geval een (kleine) groep 
jihadisten te motiveren om zich ook in de fysieke 
wereld te laten horen. Het valt te bezien of dit 
thema een grotere groep jihadisten aantrekt om 
zich ook buiten de online omgeving te laten horen. 
Enerzijds ligt dit niet in de lijn der verwachting 

17/2018 en 34/2015) en 'Moslim Jongeren Nederland' 
(:Weekbericht Intenetmonitoring 26/2019) van jihadist 
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aangezien het 'boerkaverbod' volgens het 
jihadistische gedachtegoed als "mensgemaakte 
wet" een niet-relevante wetgeving is. Jihadisten 
zijn ervan overtuigd dat Allah de hoogste wetgever 
is en de enige legitieme wetgeving de sharia is, de 
islamitische wetgeving die o.a. in de Koran en 
Soenna is vastgelegd. Anderzijds kunnen signalen 
van vermeende toenemende onderdrukking van 
moslima's of een fors (gewelds)incident gericht op 
(een) moslima('s) met gezichtsbedekking 
jihadisten mogelijk activeren om zich 
nadrukkelijker te mengen of met een tegenreactie 
te komen. 

II. 	Hybrice 

Chinese ambassade reageert op 
studiereis van Nederlandse volks-
vertegenwoordiger naar Taiwan 
De Chinese ambassade in Nederland heeft via haar 
website en Facebookpagina gereageerd op de 
studiereis die Henk Krol (50Plus) in oktober jl. heeft 
ondernomen naar Taiwan. Krol bezocht gedurende 
vier dagen Nederlandse bedrijven. Onder meer een 
onderzoekscentrum voor moderne technologie in 
Hsinchu en instelling voor ouderenzorg in 
Taichung. In de Taiwanese hoofdstad Tapei werd 
de Nederlandse delegatie ontvangen door de 
Taiwanese president (Tsai Ing-Wen) en de minister 
van Buitenlandse Zaken (Jaushieh Joseph Wu). De 
delegatie bestond naast Krol uit 
~--"W" 

oiSks~.EtWAMMF" 

De Chinese ambassade schrijft in een verklaring 
van 25 oktober jl. dat Taiwan 'onuitwisbaar 
onderdeel uit maakt van het Chinese grondgebied'. 
In de verklaring wordt vervolgens verwezen naar 
het 'één-China principe' dat 'in 1972 door China en 
Nederland is overeengekomen in een joint 

'...00r,  verslag rei., - 
uk Krol groot ni en,,,.,s ;J 	", 0 k EL) Ut-2: 

,..vww5Opluspartitni 
'Dansende Henk Krol in Taiwan is geen grap, maar belangrijk 

signaal'. 24 oktober 2019. www.elsevier.ril  

communique'. In de verklaring wordt Nederland 
opgeroepen zich hieraan te houden omdat dit een 
'voorwaarde' en de 'politieke basis' is voor de 
ontwikkeling van vriendschappelijke relatie met 
China. De verklaring wordt afgesloten met een 
oproep aan Nederland om geen officiële contacten 
met Taiwan te onderhouden: 'We always oppose 
any official contact between the Netherlands and 
Taiwan in whatever form. We urge the Dutch side to 
abide by the one-China principle and deal with 
Taiwan-related issues properly'. 

Commentaar monitorspecialist 
Krol heeft in zijn reisverslag nadrukkelijk 
aangegeven dat het hier niet gaat om een 
diplomatieke reis maar om een studiereis. Een 
diplomatieke reis is niet mogelijk gezien Nederland 
formeel geen volledige diplomatieke banden 
onderhoudt met Taiwan en het één-China principe 
bepaalt dat het niet mogelijk is om tegelijkertijd 
met Peking én Taipei formele relaties te 
onderhouden. De studiereis komt kort nadat een 
motie in de Tweede Kamer is aangenomen waarin 
is opgenomen dat Nederland zich actief gaat 
inzetten om Taiwan te laten participeren in 
internationale overleg-organen, zoals de Verenigde 
Naties. Door te streven naar een actieve rol van 
Taiwan binnen internationale overlegorganen 
druist Nederland in tegen het één-China principe. 
De Chinese ambassade probeert met haar reactie 
(waarin het de studiereis openlijk afkeurt) en de 
oproep aan Nederland om geen officiële contacten 
met Taiwan te onderhouden, invloed uit te oefenen 
op de besluitvorming van de Nederlandse 
volksvertegenwoordiging. In maart van dit jaar 
deed zich een soortgelijke casus voor. De NOS 
berichtte in juli jl. hoe de Chinese ambassade de 
voorzitter van de vaste Kamercommissie 
Buitenlandse Zaken benaderde, in aanloop naar 
een bijeenkomst over de situatie en 
ontwikkelingen in de provincie Xinjiang waar 
Oeigoeren in 'heropvoedingskampen' gevangen 
zitten. 

-- Zie: 'Motie Bisschop/Van Helvert over steun betuigen aan 
Taiwan - China'. 30 september 2019. 
www.oarlementairemonitor.n1  
'Contact met een Oeigoèr? China vertelt je direct 'hoe het 

echt zit". 21 juli 2019. www.nos.n1  
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China oefent ook met andere middelen invloed uit 
op het Taiwan-dossier. Zo was vliegtuig-
maatschappij KLM in de jaren negentig 
genoodzaakt om een dochtermaatschappij op te 
richten om vluchten te kunnen uitvoeren op 
Taiwan. China gaf vliegtuigmaatschappijen geen 
landingstoestemming in China als deze ook op 
Taiwan vlogen. Tegenwoordig duidt KLM de eigen 
vluchten op Taiwan aan als vluchten op de 
Volksrepubliek China. Het Taiwan-dossier en het 
één-China principe (of beter gezegd: het 
(nationalistisch) gewicht dat China toekent aan het 
in stand houden van haar 'territoriale 
soevereiniteit') zijn gevoelige en zwaarwegende 
onderwerpen in China. Om die reden ligt het in de 
lijn der verwachting dat China bereid is bepaalde 
stappen te nemen tegen andere landen (zoals 
Nederland), wanneer deze landen of haar 
kennelijke vertegenwoordigers zich teveel met 
deze Chinese "interne aangelegenheden" inlaten, 
dan wel niet conform de afspraken acteren. We 
zullen moeten afwachten welke stappen dat 
precies zullen zijn. 

"KLM past benaming Taiwan aan op Chinees verzoek. 19 
januari 2018. www.nos.n1  
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Disclaimer 

Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse 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 
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. 

Inhoudsopgave 

I. Terrorisme 	 2 

Omstreden "-'74mMIW. 	verdacht van 
steun aan ISIS 	 2 

II. Extremisme, radicalisering en polarisatie 	3 

Polarisatie en geweld rond Pieten-discussie 	3 

Het weekbericht dient te worden behandeld als 
vertrouwelijk document. Voor verder gebruik en/of 
verdere verspreiding van het weekbericht graag 
overleggen met Analyse. Uw reacties zijn welkom op 
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Terrorisme 

Omstreden 
verdacht van steun aan ISIS 
De 	 1 

is verdachte in een groot onderzoek naar 
financiering van de Islamitische Staat. Hij is een 
van de zes verdachten die door het Openbaar 
Ministerie vorige week zijn gearresteerd op 
verdenking van het doorsluizen van grote sommen 
geld aan de terroristische organisatie. Het 
onderzoek richt zich op het overhandigen van geld 
aan strijders van ISIS of daaraan gelieerde 
personen. Het zou gaan om het tot nu toe grootste 
Nederlandse onderzoek naar financiering van ISIS. 
Tot dusver zijn hoofdzakelijk familieleden vervolgd 
die relatief kleine geldbedragen overmaakten aan 
hun uitgereisde kinderen. 

De verdachten zouden via inzamelingsacties van de 
minimaal 

200.000 euro aan donaties hebben binnengehaald. 
Van dat geld zou volgens het OM ruim 130.000 euro 
contant zijn opgenomen en door de verdachten 
naar Syrië zijn gebracht. De rest van het geld zou 
zijn gebruikt om de reizen te financieren. Deze 
feiten zouden zich in 2013 en 2014 in Turkije en 
Syrië hebben afgespeeld. Het doel van 	en de 
dekmantel waaronder gelden zijn opgehaald, was 
`hulp bieden aan oorlogsslachtoffers'. 

De berichtgeving over de arrestatie van 
heeft online de nodige reacties opgeroepen. Deze 
reacties variëren van steunbetuigingen aan het 
adres van 	tot aan uitingen van gevoelens 
van gerechtigheid. Een enkeling vraagt zich zelfs af 
waarom de aanhoudingen zo lang op zich hebben 
laten wachten. Ook is er online kritiek op 
burgemeester 	 mg  uw 	die in 
een tweet van 11 juni 2015 	een 
moslimleider noemde: 	 ;-; 

en iemand die samen met  

gem  ym--1  online een van de meest uitgesproken 
critici is van het overheidsoptreden tegen het 
Cornelius Haga Lyceum, heeft op 12 november een 
Facebookbericht geplaatst met een link naar het 
artikel van de NRC heeft geplaatst. Als commentaar 
plaatst hij bij zijn post: 

heeft verder de 
Facebookpagina 

(69 keer geliked) gedeeld en is hij een 
inzamelingsactie gestart om 	 : financieel bij 
te kunnen staan. Zo stelt hij op 12 november op 
Twitter dat de inzamelingsactie is bedoeld om pa 

~51 
. Op 14 november plaatste 

op zijn persoonlijke Facebookpagina dat de 
inzamelingsactie op verzoek van C~.-- 	gestopt 
zou worden omdat er geen extra advocaatkosten 
meer nodig zouden zijn. 	 zou volgens 	» 

geadviseerd hebben om het gestorte bedrag 
(circa 150 euro) te doneren aan een goed doel. 

De steunbetuigingen aan het adres van OZ:122,, 
komen verder met name uit de jihadistische en 
salafistische hoek. Enkele personen die bekend 
staan om hun jihaditische sympathieën besteden 
aandacht aan de aanhoudingen. Zo stelt een 
persoon: 

Een ander plaats een 
steunbetuiging met de tekst: 

In een Facebookbericht van 13 november refereert 
het activistische online initiatief 'Moslims in . Dialoog' 
-naar aanleiding van de aanhouding van 

naar een koranvers waarin wordt gesteld dat 
er sprake is van een list van de ongelovigen jegens 
Mohamed. 

Tot slot reageert 	 zelf in een 
Facebookbericht van 14 november persoonlijk op de 
gebeurtenissen. Zijn reactie is in lijn met de reactie 
van 'Moslims in Dialoog'. Hij stelt dat deze 
beschuldiging een duidelijk voorbeeld van laster is. 
Opvallend is dat onder de circa 180 likers van dit 
bericht er meerdere zijn die bekend staan om hun 
sympathie voor jihadisten. 

• 

Zie: 
https ://www .om nl/actueel/nieuwsberichten/@ 107063/zes- 	 • 
verdachten/. 

2 november' 201.9, NRC Handelsblad. 
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Commentaar monitorspecialist 
is een activistische salafistische prediker 

die zich met name online manifesteert. Hij spreekt 
goed Nederlands en met veelal scherpe, 
confronterende optredens trekt en spreekt hij een 
jonger publiek aan. Zijn boodschap is steevast 
activistisch van aard waarin hij slachtofferschap 
van moslims benadrukt, de superioriteit van het 
islamitische geloof propageert, aandacht schenkt 
aan de rijke islamitische geschiedenis. 	is 
betrokken bij diverse (online) initiatieven zoals 

. Ook is hij verbonden aan 
. Ook wordt hij gelinkt aan het 

omstreden 

Zijn prominente online positionering, het uitdragen 
van een voor een jonger publiek aansprekende 
boodschap en de populariteit die hij in sommige 
salafistische en jihadistische online kringen geniet, 
leveren vele steunbetuigingen op. In die 
steunbetuigingen is veel wantrouwen te zien over 
de gerechtelijke stappen tegen 	en wijst men 
al snel in de richting van het 'monddood' willen 
maken van een eloquente criticaster van het 
establishment, 	speelt daar behendig op in 
door ook in die richting te wijzen. 

Feit is wel dat in 2013 en 2014 al vragen werden 
gesteld bij activiteiten van de 

waar 	een voorman van was. Bij 
waren tevens jihadsympathisanten betrokken 

en de Facebookpagina van Nederlandse ISIS- 
strijders, 	 , riep op geld te 
doneren aan de stichting. Eén dag na een 
omstreden benefietgala in 2015, waarbij predikers 
die bekend staan om hun ondemocratische 
uitspraken en het legitimeren van de gewapende 
strijd in Syrië, zouden spreken, heeft het bestuur 
besloten om de stichting op te heffen. 

is naast het citeren van een koranvers 
vooralsnog niet heel uitgesproken geweest over de 
verdenkingen jegens hem en vijf anderen. Gezien 
zijn frequente online activiteiten en scherpe 
optredens waarin hij zich activistisch opstelt en 
gretig tegen de gevestigde orde aantrapt, is het de 
vraag hoe lang dat zo blijft. 

'✓cikskrant, 'De roetveegpiet >>int terrein, al nemen veel 
gemeentebesturen liever geen besluit', 15 november 2019. 

Extrernisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Polarisatie en geweld rond Pieten-
discussie 
Hoewel de NTR in het 'Sinterklaasjournaal en enkele 
steden en dorpen tijdens de intocht van Sinterklaas 
dit jaar voor het eerst hebben gekozen voor enkel 
roetveegpieten, zijn in het merendeel van de 
gemeenten in Nederland nog de Zwarte Pieten 
dominant aanwezig, al dan niet in combinatie met 
roetveeg- en gekleurde Pieten. Veel gemeenten 
laten het uiterlijk van de Pieten over aan de lokale 
organisatiecomite's. Uit onderzoek van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau blijkt dat 56 procent van de 
Nederlanders Zwarte Piet wil houden zoals hij is. 
Deze groep slinkt wel jaarlijks, omdat er meer 
begrip is voor het standpunt dat zijn traditionele 
uiterlijk racistische elementen bevat. 

Ook dit jaar woedt een stevige en gepolariseerde 
discussie in de maatschappij en op sociale media 
over het uiterlijk van de Pieten die Sinterklaas 
vergezellen. Daarbij wordt gescholden, gedreigd en 
in een enkel geval ook daadwerkelijk geweld 
gebruikt. De anti-racistische actiegroep 'Kick Out 
Zwarte Piet' (KOZP) is de bekendste groep die 
strijdt tegen Zwarte Piet. In oktober werd bekend 
dat de actiegroep Haagse ondernemers en 
sponsoren een brief heeft gestuurd. Daarin staat 
onder andere: 'We zullen binnenkort actie gaan 
voeren tegen Zwarte Piet in de Haagse intocht. 
Daarbij zullen we speciale aandacht schenken aan 
de sponsoren'. De brief is vaak gedeeld op sociale 
media. Door enkele ondernemers en voorstanders 
van Zwarte Piet is de brief opgevat als een 
bedreiging. Daarop hebben enkele burgers en 
aanhangers van voetbalclub ADO Den Haag een 
vergadering van KOZP in Den Haag op 8 november 
2019 verstoord, nadat het vergaderadres vergezeld 
met een oproep tot actie door een lokale 
ondernemer op sociale media was gedeeld. Bij de 
actie werden zwaar vuurwerk en honkbalknuppels 
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gebruikt. Ruiten van het gebouw en autoruiten 
werden stukgeslagen. De aanvallers zijn het 
gebouw niet binnengekomen en er vielen geen 
gewonden. Vijf mensen zijn aangehouden, van wie 
er nog één vast zit. Een paar dagen eerder, op 6 
november, waren er protesten in Scheveningen 
door 'boze burgers' die voor Zwarte Piet 
demonstreerden. Ook elders in Nederland zijn 
enkele pro-Zwarte Piet demonstraties geweest, 
zoals op 30 oktober bij de stadhuizen in Deventer 
en Apeldoorn. Ook waren er enkele anti-Zwarte Piet 
acties, zoals een bekladding met leuzen van een 
school in Dordrecht door een persoon. 

Extreemrechtse actiegroepen en rechts-extremisten 
waren bij de diverse pro-Zwarte Piet acties - voor 
zo ver bekend - niet of nauwelijks direct betrokken. 
Wel hebben ze begrip ervoor en afbeeldingen van 
de acties getoond voor eigen propaganda en 
proberen ze voorstanders van Zwarte Piet zoveel 
mogelijk te mobiliseren. Daarbij wordt vaak het 
frame gebruikt dat Nederlandse tradities verdwijnen 
door de vermeende islamisering van de 
maatschappij en de vermeende anti-blanke agenda 
van gekleurde migranten en linkse politici. De 
actiegroep KOZP wordt door hen neergezet als 
gewelddadig, onverdraagzaam en anti-blank. 
'Cultuur onder Vuur', een campagne van het 
ultraconservatieve katholieke en in extreemrechtse 
kringen populaire 'Civitas Christiana', noemde de 
'dreigbrief' van KOZP aan Haagse ondernemers op 
haar website 'Gestapo-praktijken'. 
Enkele leden van de antiracistische actiegroepen 
'De Grauwe Eeuw' en 'Majority Perspective' hebben 
op Twitter gedreigd wauw ' -~ya en 
hebben geschreven: 

Extreemrechtse actiegroepen (NVU, Pegida, 
Voorpost, Identitair Verzet, Rechts in Verzet, 
Nijmegen Rechtsaf) hebben aangekondigd op 
diverse plekken in Nederland acties te gaan voeren 
bij de intocht van Sinterklaas of in winkelstraten. 
Pegida heeft inmiddels laten weten af te zien van 
een demonstratie bij de intochten in Eindhoven en 
Hoorn. Pegida zou, net als de NVU, wel nog bij de 
landelijke intocht in Apeldoorn willen actievoeren. 
KOZP en enkele andere burgerinitiatieven tegen 
racisme en vóór een inclusief Sinterklaasfeest 
hebben aangekondigd op enkele plekken in 
Nederland te gaan demonstreren. KOZP ziet af van 
een demonstratie langs de route van de intocht in 
Den Haag. Reden is de 'dreiging van pro-Pieten en 
de overweldigende steun en belangstelling voor de 
demonstratie'. Ook de links-extremistische 
actiegroep 'AFA Den Haag' heeft op Facebook 
opgeroepen zich aan te sluiten bij de KOZP-demo in 
Den Haag. De nieuwe locatie van de KOZP-demo in 
Den Haag wordt vanuit veiligheidsoverwegingen pas 
op het laatste moment via sociale media 
bekendgemaakt. Daarnaast zijn er online signalen 
dat hooligans van enkele voetbalclubs (zoals ADO, 
Den Bosch, FC Groningen en Go Ahead Eagles) actie 

KOZP ziet af van een actie in Hoorn. Wel zouden dit weekend 
nog acties van KOZP zijn in Alkmaar;  Heerhugowaard, 
Leeuwarden, Eindhoven, Groningen, Den Haag, Den Bosch, 
Dordrecht, Nijmegen en Willemstad op Curacao. 

AD.nl, 'KOZP ziet af van demonstratie langs route van 
intocht Sinterklaas in Den Haag', 15 november 2019. 
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willen gaan voeren voor Zwarte Piet tijdens de 
diverse intochten in het land. 

NRC Handelsblad meldt dat alle politie-eenheden 
sociale media nauwgezet in de gaten houden om 
een beeld te krijgen van mogelijke anti-KOZP-
acties. Meerdere gemeenten en politie-eenheden 
hebben voorzorgsmaatregelen genomen. Zo kregen 
twee leden van de extreemrechtse actiegroep 
Nijmegen Rechtsaf te horen dat zij zaterdag het 
stadscentrum niet in mogen omdat zij vorig jaar 
een spandoek afpakten van anti-Zwarte Piet-
demonstranten. De politie-eenheden Den Haag en 
Noord-Holland pakten deze week twee mannen op 
die online dreigden het sinterklaasfeest te 
verstoren. 

Commentaar monitorspecialist 
De komst van Sinterklaas en zijn helpers naar 
Nederland leidt sinds 2013 steeds tot een 
gepolariseerde discussie in maatschappij en op 
sociale media, waarbij voor- en tegenstanders 
elkaar uitschelden en beschuldigen en soms 
kleinschalig met elkaar in confrontatie komen. 
Vanuit de antiracistische actiegroepen De Grauwe 
Eeuw en Majority Perspective is net als voorgaande 
jaren online gedreigd met geweld tegen 
Sinterklaas. Vorige jaren heeft dat geleid tot 
(preventieve) aanhoudingen en rechtszaken. Ook 
dit jaar lijkt dat niet uitgesloten gezien de ernst 
van de bedreigingen. 

De strijd tegen de anti-Zwarte-Piet-activisten zoals 
KOZP lijkt zich te verharden. In 2017 waren er de 
'blokkeerfriezen' die de snelweg A7 blokkeerden 
om KOZP te dwarsbomen. Vorig jaar waren er 
voetbalhooligans in steden als Eindhoven, 
Leeuwarden en Groningen die het opnamen voor 
Zwarte Piet en de confrontatie zochten met anti-
Zwart-Piet-demonstranten. En dit jaar was er in de 
aanloop naar de intochten sprake van geweld bij 
een KOZP-vergadering in Den Haag. Zowel online 
a►s op straat lijkt er in het pro-Zwarte-Pieten-kamp 
steeds meer sprake te zijn van allianties tussen 
'boze burgers', hooligans en soms ook aanhangers  

van extreemrechtse groepen. Dit soort allianties 
zagen we eerder ook bij de protesten tegen de 
komst van (tijdelijke) asielzoekersopvangplaatsen 
in diverse gemeenten tijdens de massale instroom 
van vluchtelingen in 2015 en 2016. Het protest 
kwam toen, net als nu tegen de anti-Zwarte-Piet-
demonstranten, voornamelijk vanuit woedende 
burgers. Extreemrechtse actiegroepen sloten zich 
destijds later pas aan of gebruikten de acties via 
sociale media voor hun propaganda, zonder dat ze 
de echte aanjagers van het lokale protest waren. 
Ook hooligans waren destijds bij sommige acties 
tegen de komst van azc's aanwezig. 

Wat verder opvalt is dat het geweld tegen de anti-
Zwarte-Piet-activisten breder geaccepteerd lijkt te 
worden. De actie in Den Haag tegen KOZP werd 
online niet massaal afgekeurd en ook niet door 
politici. Hierdoor kunnen sommige pro-Zwarte-Piet-
actievoerders menen dat geweld in deze zaak min 
of meer geoorloofd is en door velen stilzwijgend 
wordt geaccepteerd. Daar staat wel tegenover dat 
enkele aanvallers van de anti-KOZP-actie in Den 
Haag zijn aangehouden. 

De politie monitort de situatie komend weekend bij 
de diverse intochten scherp op mogelijke 
confrontaties en treft allerlei maatregelen om de 
veiligheid van iedereen te waarborgen. Desondanks 
valt niet uit te sluiten dat het lokaal tot 
kleinschalige confrontaties tussen voor- en 
tegenstanders van Zwarte Piet kan komen. Het feit 
dat er dit weekend geen eredivisievoetbal is en 
clubs vrij zijn, vergroot de kans dat hooligans zich 
wederom mengen in de 'discussie'. Hoewel 
aanhangers van extreemrechtse groepen niet direct 
het voortouw lijken te nemen bij de confrontaties, 
valt niet uit te sluiten dat enkelen van hen andere 
mensen kunnen mobiliseren en opjutten en 
zijdelings betrokken zijn bij een mogelijke 
confrontatie. Daarbij is het tevens voorstelbaar dat 
antiracisme-betogers steun krijgen vanuit de links-
extremistische groep AFA (Anti-Fascistische Actie). 

NRC.nl, 'Demon:J. 	.':orn tegen Zwarte Piet 
afgeblazen, spanningen in andere gemeenten`, 15 november 
2019. 
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Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Polarisatie rondom racismedebat 
In het verlengde van de discussie rondom het al 
dan niet racistische karakter van de figuur Zwarte 
Piet (zie Weekbericht Internetmonitoring 46/2017 
van vorige week), is er deze week opnieuw stevig 
en soms met opruiende en bedreigende teksten 
online gediscussieerd over (vermeend) racisme bij 
diverse gebeurtenissen. Zo was er grote 
maatschappelijke verontwaardiging en veel media-
aandacht rondom de racistische spreekkoren tegen 

door 
aanhangers van de harde kern van FC Den Bosch. 
Sommige supporters zouden ook Zwarte-Piet-
liederen hebben gezongen en zouden eerder die 
dag aanwezig zijn geweest bij een pro-Zwarte-Piet-
protest bij de intocht in Den Bosch. Het OM en de 
politie onderzoeken het incident. Excelsior heeft 
aangifte gedaan tegen een groep supporters van FC 
Den Bosch. De club en trainer van FC Den Bosch 
werden in de dagen na het incident per telefoon, 
sociale media en e-mail bedreigd nadat de club en 
de trainer in eerste instantie het racisme niet 
onomwonden veroordeelden. De KNVB, het 
Nederlands Elftal, de Eredivisie CV en de Coëperatie 
Eerste Divisie hebben alle op hun manier het 
racisme in het voetbal veroordeeld. Ook diverse 
politici hebben het incident en racisme in het 
voetbal veroordeeld. Enkele rechts-populisten op 
Twitter verwijten 'de media' en 'linkse politici' dat 
ze een wegwerpgebaar door een supporter van Den 
Bosch ten onrechte het brengen van een 
'Hitlergroet' hebben genoemd. Ze spreken van 
stemmingmakerij tegen 'blanke Nederlanders'. 

In de dagen erna doken op sociale media en daarna 
ook in de reguliere media videobeelden op van 
enkele mishandelingen van jeugdige blanke jongens 
door een grote groep voornamelijk allochtone 
jongeren in Gorinchem. Zeker vijf jongens zouden 
op deze manier in elkaar zijn geslagen. Op enkele 

NOS.nl, 'Excelsior doet alsnog aangifte van racisme door 
supporters Den Bosch', 21 november 2019. 

Omroep Brabant, 'Honderden bedreigingen en beledigingen 
voor FC Den Bosch na racisme-kwestie', 20 november 2019. 

Zie ook De Stentor, 'Profclubs leggen wedstrijd één minuut 
stil tegen racisme', 20 november 2019. 

beelden is duidelijk te zien dat een jongen die op de 
grond ligt enkele keren op zijn hoofd wordt 
geschopt. Voornamelijk rechts-georiënteerde media 
als GeenStiijl en De Telegraaf en rechts-
populistische influencers en politici op Twitter 
(onder andere Geert Wilders, Gele Hesjes, 

en Filip DeWinter) besteden 
veel aandacht aan wat zij noemen 'racistisch geweld 
jegens blanke Nederlanders' of iets vergelijkbaars. 
Het verwijt dat bij hen doorklinkt is dat de 
mainstreammedia en politici als Rutte, Jetten en 
Klaver alleen het racisme jegens 'buitenlanders' of 
'mensen met een kleurtje' veroordelen en andersom 
niet. In sommige reacties op sociale media wordt 
opgeroepen om het heft in eigen handen te nemen 
('we moeten massaal in actie komen'). De 
'kopschoppers' worden op sociale media vaak 
`buitenlanders', 'allochtonen' of 'Marokkaans tuig' 
genoemd, terwijl er ook signalen zijn dat er blanke 
daders bij betrokken waren. 

Enkele rechts-extremistische en extreemrechtse 
actiegroepen besteden op Facebook aandacht aan 
het kopschoppen' in Gorinchem. Door deze groepen 
worden de acties in Gorinchem geframed als 'anti-
blank racisme'. Ook krijgen de media, overheid en 
politici het verwijt hiervoor geen aandacht te 
hebben. Identitair Verzet stelt: 'Een roedel 
buitenlanders die jacht maken op Nederlandse 
jongeren. Dit is Nederland anno 2019.' De NVU 
schrijft: 'Echt triest dit "anti-blank racisme" laat 
politie, justitie en vooral de media hier ook eens 
aandacht aangeven!'. In de reacties op de 
Facebookpagina's van deze groepen roepen enkelen 
op het heft in eigen handen te nemen en meer te 
focussen op eigen bescherming: 

»Ennataliffl~~111~~11111WI 
:311111~~11111111~~1111111111 
WISIMESEMBIECEN.11~114 

en 

RTLNieuws.nl, 'Politiek reageert fel op racisme in voetbal', 17 
november 2019. 

NOS.nl, 'OM: Den Bosch-supporter bracht geen Hitlergroet', 
21 november 2019. 
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Daarnaast hebben diverse rechts-populistische 
sociale-media-accounts, website 'De Dagelijkse 
Standaard' en 

op Twitter en Facebook de politie en het 
OM gewezen op een gewelddadige foto en 
uitspraken van een anti-Zwarte-Piet-activiste op 
Facebook. Ze hopen dat de vrouw wordt 
gearresteerd omdat ze een gevaar voor de 
samenleving zou zijn. De jonge vrouw poseert op 
een photoshop met een semi-automatisch geweer 
naast een gevangen en geboeide Zwarte Piet, 
kennelijk wachtend op zijn executie. In een ander 
bericht stelt ze: 

De vrouw lijkt op eigen initiatief 
te handelen en niet verbonden te zijn met 
actiegroep 'Kick Out Zwarte Piet' (KOZP). Op 
Facebook krijgt ze steun van een vrouwelijk lid van 
de antiracistische actiegroep 'De Grauwe Eeuw': 
rog"-ww 
Afbeelding 

Op de Facebookpagina van de vrouw woedt 
inmiddels een verhittte discussie en wordt ze zowel 
verdedigd als bedreigd. Mensen dreigen met fysiek 
geweld of wensen anderen verbaal verwensingen en 
ziektes toe. 

Ook de links-extremiste 	 schrijft deze 
week op haar website en in een column op 
Indymedia.nl over racisme. Ze verwijt de overheid, 
politie en politici dat ze niks tegen racisme doen 

eal 	_ 	 en de 

Rdnun°nd.r11,M1~~5.151Zi 
. 20 november 2019. Op de website van de VPRO 

yiordt de documentaire '2Doc: Ons moederland' 

Commentaar monitorspecialist 
De gepolariseerde discussie over (vermeend) 
racisme in de maatschappij wordt door recente 
gebeurtenissen (Zwarte Piet, Den Bosch, 
Gorinchem) op dit moment breed gevoerd in de 
reguliere en sociale media. De overgrote 
meerderheid in Nederland keurt racisme in welke 
vorm dan ook sterk af. 

Echter, in extremistische kringen woedt rondom 
het racismedebat, zeker online, een stevige en 
gepolariseerde discussie. Te zien is dat de 
betrokken partijen zich in een slachtofferrol 
positioneren en verontwaardigd zijn over het in hun 
ogen gebrek aan erkenning voor hun grieven. 
Hierbij worden tegenstanders vaak verbaal 
bedreigd en in enkele gevallen wordt gedreigd met 
geweld. Ook worden dreigementen van het ene 
kamp door het andere kamp op sociale media 
gedeeld en onder de aandacht van de media, 
politie en het OM gebracht in de hoop dat ze 
worden aangepakt en vervolgd. 

Daar waar in het grote middenveld de discussie 
over al dan niet racisme van de figuur 'Zwarte Piet' 
leidt tot een vruchtbaar resultaat en nieuwe 
werkelijkheid, zien we dat de standpunten aan de 
flanken oneverenigbaar blijven en soms verharden, 
mede onder invloed van radicale en extremistische 
elementen aan beide kanten die het debat 
aanwenden voor hun eigen zaak. Hiermee wordt 
het racismedebat door betrokkenen aangewend om 
hun eigen belangen (of dat nu anti-islam, anti-
racisme, anti-immigratie, etc. is) te agenderen. 

aangekondigd, die op 4 december 2019 wordt uitgezonden en 
waarin MEMERISMEMEMENER~,  wordt 
gevolgd. 
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Bankrekening > rtfir WWW*-Jfl 
geblokkeerd 
wzig-i is een online benefietorganisatie uit de stal 
van 	 2-*1 

' zawd organiseert en faciliteert 
stelselmatig benefiet-uitzendingen voor 
hulpbehoeftige moslims in binnen- en buitenland 
(vnl. Marokko) en ter ondersteuning van moskeeën 
in Nederland. Die uitzendingen zendt zij via eigen 
(online) kanalen uit. Tijdens de inzamelingsacties 
die 	. 	ontplooit, worden geldbedragen 
opgehaald die soms tot in de tonnen lopen. In het 
verleden is gesuggereerd dat hier mogelijk van 
ongewenste buitenlandse financiering sprake is 
geweest. Bovendien zou • 	 door met 
(forse) geldbedragen moskeeën te ondersteunen 
invloed kopen in die moskeeën. 

Afgelopen week meldde 	dat de 
bankrekening die de organisatie gebruikt voor de 
geldinzamelingen geblokkeerd is door de bank. 

schrijft in een (inmiddels verwijderd) 
bericht op haar Facebookpagina: 

iffiliiilf~11~~111~111111 

In een (inmiddels eveneens verwijderde) reactie 
schrijft 	dat zowel BUNQ, ING, ABN Amro als 
Rabobank het hen niet meer toelaten een rekening 
bij die banken te openen. 	blijft vaag over 
de reden(en) waarom die banken 	hun 
diensten weigeren: 

• 
meldt verder dat een afspraak is ingepland met een  

advocaat om eventuele vervolgstappen te 
bespreken. Sommige mensen stellen in een reactie 
voor om met bitcoins te gaan werken. 

Hoewel zowel het initiële bericht als de reacties 
daaronder zijn verwijderd, bevestigt 	in een 
reactie op een ander Facebookbericht van 17 
november jl. wel dat de bankrekeningen nog steeds 
geblokkeerd zijn. Dat bericht gaat over een 
inzamelingsactie voor een 'Atlas-project' voor 
hulpbehoevende gezinnen in Marokko. Iemand 
reageert daarop: 

Het antwoord van 	is: 

Mogelijk wijst een mededeling in een bericht van 15 
november 2019 over de inzameling van het 'Atlas-
project' op een nieuwe werkwijze van mam om 
de blokkade te omzeilen: 

, 	
 áll~111131111~111MINE 

MilinaMel~. Naast enkele links voor 
stortingen via de betaalapp `Tikkie' deelt 
ook een International Bank Account Number (IBAN) 
van ABN Amro waar mensen geld op kunnen 
storten voor deze actie. 

Zie bijv. Weekberichten Internetmonitoring 4/2018 en 
21/2018. 

Zie: 'Omstreden familie zamelt kapitalen in voor salafisme', 
Algemeen Dagblad, 1 april 2017. 
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Commentaar monitorspecialist 
is al jaren actief als liefdadigheidsinstelling 

en is in staat gebleken om in korte tijd grote 
geldbedragen in te zamelen. Het richt zich in het 
bijzonder op donateurs met een 
moslimachtergrond. De organisatie hanteert een 
werkwijze waarin het met religieuze argumenten 
emotionele druk uitoefent. Zo wijst het donateurs 
vooral op hun plicht om armenbelasting te 
schenken [zakat], houdt het donateurs voor dat zij 
`punten' kunnen verdienen [hasanaat] voor grotere 
beloningen in het hiernamaals en deelt het heftige 
anekdotes die de noodzaak van een 
hulpverleningsproject kracht moeten bij zetten. 
Daarnaast is het vanwege de gebrekkige 
transparantie tijdens die inzamelingsacties meestal 
niet duidelijk wat de herkomst van het 
ingezamelde geld is. 

De maatregel die door diverse banken tegen 
is genomen lijkt in eerste instantie de 

activiteiten van het initiatief te verstoren. Op basis 
van open bronnen is vooralsnog onduidelijk 
waarom die maatregel juist nu wordt toegepast. 
De mist die 	rond de achtergrond van de 
maatregel optrekt, roept evenwel vragen op. 
Opmerkelijk is dat 	toch vrij snel in staat 
lijkt om (tijdelijk) om de maatregel heen te werken 
door gebruik te maken van de bankrekening van 
een stichting waar het mee samenwerkt. Nota 
bene, 	 is gevestigd op exact 
hetzelfde adres als 	. De opmerking van 

dat zij volledige inzage heeft in de 
geldstromen en het feit dat zij op dezelfde locatie 
gehuisvest is als WIEREMM-,, wijst erop dat 
de organisatie nog steeds invloed uitoefent op de 
hulpverleningsacties die het in samenwerking met 
partners ontplooit. In dit geval lijkt het zelfs om 
dezelfde organisatie te gaan. Het is daarom 
interessant om te zien of de banken wederom 
ingrijpen, aangezien 	ogenschijnlijk onder 
een andere naam gebruik blijft maken van hun 
diensten. 

Via 	en talloze andere organisaties, 
instituten en stichtingen is 	 actief 
in de verspreiding van het door hen aangehangen 
gedachtegoed. Daarmee bestaat het risico dat de 
gebedshuizen die door inzamelingsacties van deze  

familie ondersteund worden, geleidelijk aan 
`gesalafiseerd' worden. Het blokkeren van de 
bankrekening van 	of het de organisatie 
weigeren er een te openen kan een obstakel 
vormen voor 	 via 

invloed te verkrijgen bij moskeeën die het 
van financiële steun voorziet. Echter, gezien de 
continuering van de activiteiten van 	onder 
een andere naam, bestaat dat risico altijd nog. 

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

Europese autoriteiten verwijderen 
met 'Referral Action Day' ISIS-
propaganda 
Elf Europese landen onder leiding van België 
hebben samen met Europol deze week actie 
ondernomen tegen de verspreiding van 
terroristische content op het internet. Op 21 en 22 
november 2019 verwijderde de Europese Internet 
Referral Unit (IRU) in samenwerking met negen 
online service providers waaronder Google, 
Telegram, Twitter, Instagram en Dropbox content 
van het internet. De actie werd gecotirdineerd 
vanuit het hoofdkantoor van Europol in Den Haag 
en droeg de naam 'Referral Action Day'. 

Over het effect van de grootschalige 
verwijderingsactie schrijft Europol: 'As a result, a 
significant portion of key actors within the IS 
network on Telegram was pushed away from the 
platform'. Tienduizenden items zijn offline gehaald. 
Het gaat om gebruikers-accounts op sociale media 
maar ook om een groot aantal 
communicatiekanalen van ISIS zelf, waaronder 
video's, publicaties, groepen en accounts op sociale 
media. 

Telegram deelde na de actie een verklaring waarin 
het schrijft geen ruimte te willen bieden aan 
terroristische organisaties om propaganda te 
verspreiden. Ook benadrukte het bedrijf dat het de 
laatste jaren hard heeft gewerkt om de verspreiding 
van terroristische propaganda tegen te gaan. 

Onderzoekers op het gebied van jihadistische 
propaganda hebben via sociale media hun inzichten 
gedeeld over (mogelijke) effecten van de Europol-
operatie. Onderzoeker wiwwv»-pg 
deelt op zijn Twitteraccount een infographic van het 
aantal berichten afkomstig van jihadistische 
Telegramkanalen die zijn team heeft verzameld (zie 
afbeelding hieronder). 

' 'Referral Action Day against Islarnic State online terrorist 
propaganda. 22 november 2019. www.eur000l.eurooa.eu   

Zie voor verklaring Telegram: 

NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 48/2019 

Hij concludeert dat de actie significante impact 

heeft. 

noemt de 
operatie 'efficiënt' omdat niet alleen 
Telegramkanalen en -groepen maar ook de 
bijbehorende beheerders van deze kanalen zijn 
verwijderd. Onderzoekster 

stelt dat met de actie van Europol het 
bereik van ISIS-propaganda is aangetast'. 
merkt daarnaast op dat de actie ook kan worden 
aangegrepen om fake ISIS-accounts op te richten 
die foutieve informatie verspreiden. Hiermee kan in 
potentie de 'geloofwaardigheid' van de terroristische 
organisatie op termijn (verder) worden aangetast, 
zo schrijft 

Hoewel genoemde onderzoekers allen positief zijn 
over de operatie temperen zij ook de 
verwachtingen. Volgens :wg,,7..yjg,w;-sz ,m-4=:aaA is 
ISIS met de operatie niet van Telegram verdwenen. 
Hij schrijft dat belangrijke aan ISIS gelieerde online 
initiatieven waaronder Nashir News Agency en 
Caliphate 24 nog altijd actief zijn op Telegram. 
Dit geldt ook voor de social mediapagina's van 
toonaangevende Nederlandstalige jihadistische 
online initiatieven die niet lijken te zijn getroffen 
door de IRU-actie van Interpol. Sommige academici 
die onderzoek doen naar jihadisme, zoals 

, melden dat de accounts die zij onderhouden 
ook zijn verwijderd tijdens de Interpol-actie. ni 

:j heeft aangekondigd hier onderzoek naar te 
zullen doen. 

Zie eok voor infographic 	 Z;e: 
•,;g 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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Commentaar monitorspecialist 
Het is niet de eerste keer dat Europol een 
dergelijke, grootschalige actie organiseert met als 
doel terroristische propaganda van het internet te 
verwijderen. Afgaand op de online reacties van 
academici en onderzoekers, lijkt de actie succesvol 
te zijn en vooral effect te hebben gehad op de 
verspreiding van ISIS-propaganda op Telegram. 
Telegram is het social medium platform waarop 
ISIS de afgelopen jaren hoofdzakelijk propaganda 
verspreid nadat Facebook en Twitter in 2015 
strengere maatregelen namen om de verspreiding 
van haatzaaiende en gewelddadige content van 
terroristische organisaties zoals ISIS, tegen te 
gaan. 

Ook de Nederlandse overheid heeft zich tot doel 
gesteld om de verspreiding van online 
radicaliserende, haatzaaiende en gewelddadige 
jihadistische content tegen te gaan. Het is één van 
de doelen die beschreven staat in het 
'actieprogramma Integrale aanpak jihadisme' dat 
de NCTV in 2014 publiceerde. 

Het simpelweg verwijderen van dit soort content is 
de meest voor de hand liggende manier om de 
verspreiding ervan tegen te gaan. Het effect van 
verwijderingsacties is echter niet langdurig van 
aard; vaak herstellen propagandanetwerken zich 
(razend)snel waarna jihadisten weer verder gaan 
met de verspreiding van de content die verwijderd 
werd. Soms wijken jihadisten uit naar andere 
social mediaplatformen om verwijderingsacties te 
ontlopen. 

Een andere manier om de verspreiding van online 
content tegen te gaan, is door de verspreiders te 
frustreren in hun activiteiten. Bijvoorbeeld door 
hen te vervolgen voor hun activiteiten. De 
afgelopen jaren zijn meerdere jihadisten die zich 
richtten op de verspreiding van ISIS-propaganda 
vervolgd. Als gevolg van deze acties werd het 
afgelopen jaar slechts een geringe hoeveelheid 
naar het Nederlands vertaalde officiële ISIS-
propaganda verspreid. Deze maatregelen lijken  

dus veel effectiever om de verspreiding van 
gewelddadige en haatzaaiende jihadistische 
content tegen te gaan. 

De maatregelen tezamen hebben zeker effect op 
de online jihadistische beweging. Feit is echter dat 
jihadisten ondanks deze repressieve 
overheidsacties het internet kunnen blijven 
gebruiken om jihadistische content te verspreiden. 
De toonaangevende jihadistische online initiatieven 
richten zich al langere tijd op de verspreiding van 
niet-gewelddadige of haatzaaiende content. Deze 
is dan ook niet 'terroristisch' van aard en wordt 
dus ook niet verwijderd. Dit maakt het bijzonder 
lastig om verspreiding van dit soort jihadistische 
content tegen te gaan. 

11. 	Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Identitair Nederland gaat politieke 
partij oprichten 
De rechts-extremistische organisatie 'Identitair 
Nederland' (IDNL) heeft deze week op de eigen 
website IDNL.org  bekendgemaakt 'een echt 
nationalistische politieke partij' op te gaan richten. 
Op de website schrijft de organisatie: 'IDNL wil een 
partij zijn die met name opkomt voor de belangen 
van de autochtone Nederlander en de Nederlandse 
basiswaarden en tradities. Zo willen wij streven 
naar een eerlijker, harmonischer Nederland, met 
minder armoede en een betere zorg. Een land 
waarin onze historisch verworven vrijheden leidend 
zijn. Een land dat door economische prikkels de 
massa-immigratie omkeert. En een land waarin de 
kleinere ondernemers weer waardering en ruimte 
krijgen'. Het hoofdbestuur van de partij in 
oprichting zou op 16 november 2019 zijn 
geïnstalleerd. Vanaf juni 2020 kunnen mensen lid 
worden. 

httos://vvww.riiksoverheid.n1/documenten/rapporten/2014/08/ 
30/actieprogramma-integrale-aanpak-iihadisme  

Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden 
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Op de website en Facebookpagina van IDNL 
reageren enkelen positief op de oprichting van de 
politieke partij. Eén van de reacties luidt: 

. In een reactie op vragen wie de 
partij gaat leiden en wie er actief in de partij gaan 
worden, antwoordt IDNL: 'Wij zijn druk bezig met 
het samenstellen van het kader van de partij'. 
Vanuit andere extreemrechtse of rechts-
extremistische actiegroepen, organisaties en 
sociale-media-accounts is vooralsnog niet 
gereageerd op de oprichting van de partij; evenmin 
vanuit extreemlinkse of links-extremistische hoek. 

Naast de eigen website IDNL.org, is IDNL online ook 
actief op Facebook (ruim 800 volgers) en 
videoplatform Bitchute.com  (slechts enkele 
volgers). 

, is actief op Twitter (ruim 
2000 volgers). Het account van IDNL op YouTube 
zou onlangs zijn verwijderd vanwege de inhoud van 
een video, die overigens wel nog 'gewoon' op 
Bitchute te zien is. 

Commentaar monitorspecialist 
Identitair Nederland (IDNL) is in 2018 opgericht 
door enkele personen die daarvóór tot het rechts-
extremistische alt-right `studiegenootschap 
Erkenbrand' behoorden. IDNL heeft de wens om 
Nederland 'weer te vormen op basis van de 
Nederlandse identiteit'. IDNL rekent zichzelf tot de 
internationale identitaire beweging. Zelf omschrijft 
IDNL zich als 'een werkgroep die wil bijdragen aan 
studie en debat, maar daarnaast directe en 
indirecte invloed wil hebben op de Nederlandse 
politiek'. Een gemeenteraadslid uit Enschede gaat 
namens IDNL advies geven aan andere 
Nederlandse raadsleden die de ideeën van de 
organisatie onderschrijven. De oprichting van een 
`echt nationalistische partij' is de volgende stap in 
de beïnvloeding van de Nederlandse politiek. 

Er is op dit moment nog weinig te zeggen over de 
aanhang van IDNL. Op een bijeenkomst van de 
organisatie in februari 2019 kwamen ongeveer 
vijftig personen af. De leiding van IDNL bestaat uit 
drie personen. De standpunten van IDNL passen 
binnen het intellectuele alt-right denken, net als 
Erkenbrand. Waar Erkenbrand zich vooral richt op 
beïnvloeding van het politieke en maatschappelijke 
debat, wil IDNL directe invloed hebben op de 
politieke besluitvorming. De alt-right beweging 
probeert haar gedachtegoed, gebaseerd op de 
rassenleer en waarin antifeminisme en 
antisemitisme worden aangemoedigd, tot 
gemeengoed te maken. Daarbij staat het idee van 
de 'omvolking' centraal, dat de blanke mens door 
andere rassen bedreigd wordt in zijn voortbestaan. 
Alt-right maakt handig gebruik van internet en 
sociale media, onder andere via memes, en er 
wordt veel belang gehecht aan masculiniteit, 
intellect en een onberispelijk uiterlijk. 

Als het alt-right gedachtegoed van organisaties als 
IDNL geleidelijk doorsijpelt in de Nederlandse 
samenleving en het openbaar bestuur, vormt dit 
een bedreiging voor de democratische rechtsorde 
in Nederland. Het gaat hier, zoals ook de AIVD in 
2018 in een rapport constateerde, om de niet-
gewelddadige dreiging tegen de democratische 
rechtsorde die voortkomt uit activiteiten als 
systematisch haatzaaien, bevolkingsgroepen 
demoniseren, intimideren of een sfeer van angst 
creëren. 

Deze casus laat zien dat sommige rechts-
extremistische groepen deelname aan 
democratische rechten en processen soms 
proberen te benutten om hun (racistische) politieke 
agenda te verwezenlijken. Dit soort alt-right 
groepen zijn anders dan bijvoorbeeld fascistische 
groepen niet principeel tegen de democratische 
rechtsstaat en geven er ook geen prioriteit aan om 
deze omver te werpen. Dit doet verder overigens 
niks af aan hun extremistische karakter dat 
voortkomt uit een racistisch gedachtegoed. 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 24/2013. 
Anne Frank Stichting, 'Factsheet Extreemrechts in 

Nederlandse Gemeentes', nr.10 juli 2019. 

AIVD, 'Rechts-extremisme in Nederland, fenomeen in 
beweging', oktober 2018. 

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

Het Weekbericht internetrnonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse 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, 
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 1P-adres voor derde 
partijen zichtbaar is en herleidbaar kan zijn tot de 
overheid. 
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1. Terrorisme 

Verwijderingsactie jihadistische 
online kanalen brengt beperkte 
verplaatsing op gang 
Vorige week verwijderden Europese autoriteiten in 
samenwerking met online service providers 
aanzienlijke aantallen jihadistische kanalen en 
bijbehorende terroristische content van het 
internet. Met name op Telegram verdwenen van de 
ene op de andere dag honderden kanalen waarin 
jihadistische propaganda verspreid werd. Het ging 
met name om officiële ISIS-propaganda en content 
van ISIS-sympathisanten. De aanwezigheid van 
(pro-)ISIS-kanalen op Telegram is daarmee 
voorlopig fors teruggedrongen. In de nasleep van 
de verwijderingsactie berichtten verschillende 
denktanks en experts over pogingen van ISIS en 
haar sympathisanten om online activiteiten te 
verplaatsen naar andere sociale media platformen 
zoals TamTam en Hoop Messenger. Die platformen 
zijn net als Telegram geëncrypteerde berichten-
diensten en leveren gelijksoortige diensten en 
gebruikerservaringen. 

Zie Vie.ekbedcht Inte, trnonitoring 
Bijv. 'IS Media Scatters to Alternative Platforms Folic,,wing 

Telegram Crackdo,,,in.„ SITE Inte.1!!ge.nce Group, 4 december 
2019; 'Islamic State supporters rnigrate en masse to Tam 
Tam app fr-orn Te!,-2gram", f3BC Nonitonnm 2 december 2019; 

MMO 

Zie: 'IS Struggles to Regam Social Media Footing After 
Europe Crackclown', VOA News, 4 december 2019, via 
https://www.voanews.com/europe/strugqies-regain-social- 

Hoewel sprake was van een initiële stijging in 
aanwezigheid van pro-ISIS kanalen op onder 
andere TamTam en Hoop Messenger, lijkt die 
toename niet aan te houden. Zowel TamTam als 
Hoop Messenger heeft de afgelopen dagen 
honderden gebruikers en ISIS-gerelateerde kanalen 
verwijderd waardoor jihadisten zich daar voorlopig 
nauwelijks kunnen bestendigen. 

Nederlandstalige jihadistische online initiatieven 
hebben amper gereageerd op de verwijderings-
acties. 

Commentaar monitorspecialist 
De verwijderingsactie op Telegram evenals het 
optreden van vervangende sociale media platforms 
laat vooralsnog zijn sporen na. Het valt te bezien 
of we aan de vooravond staan van wederom een 
opleving van ISIS op een ander online platform. 
Tot medio 2015 ondernamen mainstream social 
mediaproviders zoals Facebook en Twitter 
nauwelijks actie tegen de verspreiding van 
haatzaaiende en gewelddadige jihadistische 
propaganda. Dit heeft er mede aan bijgedragen 
dat ISIS zich online zo openlijk heeft kunnen 
manifesteren en groeien. Op het eerste gezicht 
lijkt het er echter wel op dat online service 
providers lessen geleerd hebben van het verleden 
en nu voortvarender te werk gaan als het gaat om 
het frustreren van de online activiteiten van ISIS. 
Dat leidt tot ergernis bij de aanhangers en zij 
heroriënteren zich op de vraag welk online 
platform op dit moment het meest geschikt is voor 
de verspreiding van hun propaganda. Sommigen 
suggereren dat ISIS zich mogelijk gaat richten op 
de ontwikkeling van een applicatie die het in eigen 
beheer heeft. 

media-footinwafter-europe-crackdown  

iggW~IgkW423-M- 
en  

https://twitter.com/HoopMessenqer/status/120218117846944  
1536. 

`islamic State Can't Find an Online Home — So They Might 
Build Their Own App', Vice News, 3 december 2019, via 
https://www.vice.com/en  ca/article/d3anenislamic-state-
cant-find-an-online-home-so-they-might-build-their-own-app  

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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Enkele experts waarschuwen dan ook voor een 
mogelijke keerzijde van de verwijderingsacties. 
Die acties kunnen volgens die experts namelijk 
gevolgen hebben voor de zichtbaarheid van 
jihadisten op internet. Daarmee zou het moeilijker 
worden om in de gaten te houden wat 
ISIS(-sympathisanten) online doen en zeggen en 
eventuele aanslag planning te onderkennen. 

Groot voordeel van het juist wél offline halen van 
ISIS-propaganda is dat het de online activiteiten 
van ISIS frustreert en het bereik van dergelijke 
boodschappen ernstig beperkt wordt. ISIS en haar 
aanhangers zoeken soms hun toevlucht nu tot veel 
kleinere sociale media aanbieders die lang niet het 
aantal gebruikers hebben die platforms als 
Facebook, Twitter en Telegram hebben. Een zelfde 
ontwikkeling - een verschuiving van grote naar 
kleinere en bij het publiek onbekendere online 
platforms - zien we overigens ook bij rechts-
extremistische accounts en content. 

Kanttekening hierbij is dat de effectiviteit van het 
optreden van deze kleinere spelers tegen 
terroristische content wel afhangt van hun 
bereidheid hier op te investeren en de hulp van 
anderen (experts, academici, hobbyisten, 
autoriteiten, etc.) die beter in de materie zitten en 
bijv. weten om welke kanalen het gaat. Gelet op 
de centrale rol die (online) propaganda-activiteiten 
van ISIS hebben voor de communicatie, 
zichtbaarheid en groei van de beweging, is het 
zeer waarschijnlijk dat ISIS verwoede pogingen zal 
blijven doen om andere bronnen van verspreiding 
aan te boren. 

jrnation of Isis on Telegram is big, but-it has 
.iuences', Wired, 2 december 2019, via 

httos://www.wired.co.uk/article/isis-teleoram-securitv.  

Zie Weekbericht Internetmonitoring 37/2019. 

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



Ook spreekt 
zijn 'speciale dank' uit aan ~-51 

en zijn 7Fr 
onderdanen: 

, aldus 

NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 49/2019 

II. Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

reist met zijn stichting 
naar Somalië en opent een 
basisschool 
De salafistische prediker 	- ook bekend als 

- heeft in november 2019 met 
zijn stichting 	 een reis 
gemaakt naar Somalië. 	, die overal in het land 
optreedt, heeft op zijn Facebookpagina een verslag 
gedeeld van zijn reis met tientallen foto's en enkele 
video's. 	-, schrijft dat hij een bezoek heeft 
gebracht aan vluchtelingenkampen en medicijnen, 
schoolspullen en voedselpakketten heeft uitgedeeld. 
Ook opende hij een basisschool. 	kondigde in 
mei 2019 al aan dat hij bezig was met het oprichten 
van de basisschool. Hij postte destijds op Facebook: 

-„. 
Later is op de website van de 
te lezen dat het gaat om de bouw van een 
basisschool met ruimte voor 200 kinderen. De 
school wordt gebouwd in het Elasha District, 20 
kilometer ten noorden van Mogadishu. Voor het 
project zamelde hij ruim 50.000 euro in. 

riep via sociale media-kanalen meerdere 
malen op om te doneren voor het voor de bouw van 
de school. In juni, juli en september deelt hij 
tussenstanden, in oktober schrijft 	1 op zijn 
Facebookpagina dat de inzamelingsactie voor de 
school is afgerond: 

;„..„•,,,,r_~ vraagt in 
het bericht opnieuw om een vrijwillige bijdrage 
zodat zijn initiatief ook kan voorzien in het interieur 
van de school. Hiervoor is nog 5.500 euro 
benodigd. Tenslotte schrijftï,,--:1 in de week van 18 
november naar Somalië af te reizen om 

Zie ook: Weekbericht Internetmonitoring 0/2019. 
Zie ook: Weekbericht: Internetmonitoring 13/2019 

In een Facebookbericht van 26 november bedankt 
vrijwilligers en donateurs. Ook spreekt hij zijn 

waardering en dank uit voor de samenwerkings-
partners Tamkeen Foundation en 'vooral' de 
Nederlandse Stichting Internationale Humanitaire 
Hulporganisatie Nederland (IHHNL): 	14MA 

Hulpverleningsactiviteiten zoals die van rk-1-ig gaan 
gepaard met inzamelingsacties vanuit Nederland 
waarbij soms aanzienlijke bedragen worden 
ingezameld. Voorbeelden van salafistische 
aanjagers of initiatieven die naast 	. 	recentelijk 
een vergelijkbaar initiatief zijn gestart in het 
buitenland zijn: 
• 	 4; bouwt met zijn 

stichting 	 uit 
- (oostelijke regio van Marokko) een 

weeshuis; 
• SOS-Stichting Benefiet; uit Tilburg kondigde in 

maart 2019 de bouw aan van een 
meisjesweeshuis ten zuidwesten van Mogadishu 
(Somalië); 

• k:  
; is met zijn initiatief 

uit 	 actief 571 
waar hij onder andere geld inzamelt 

voor een Koranschool en huisvesting voor 
studenten. 

Zie ook: Weekbericht Internetmonitoring 24/2018. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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Commentaar monitorspecialist 
organiseert regelmatig laagdrempelige 

bijeenkomsten waarin hij spreekt over de islam die 
relatief goed worden bezocht. 	is populair 
onder jongeren vanwege zijn toegankelijke, 
ondogmatische manier van preken. Hij was in het 
verleden verbonden aan de 

Deze moskee speelde met 
name in de jaren 2000 een belangrijke rol in de 
salafistische da'wa in Nederland . 

zamelt net als veel andere salafistisch 
georiënteerde predikers gelden in om 
liefdadigheidsprojecten te financieren. Salafistische 
predikers en organisaties zijn doorgaans zeer 
actief met hulpverleningsactiviteiten in binnen- en 
buitenland (ook in conflictgebieden). Somalië is 
één van de 'missiegebieden' waar Nederlandse 
salafistische predikers regelmatig liefdadigheids-
projecten te ontplooien. Deze aanjagers werpen 
zich op als 'tussenpersoon' om religieuze donaties 
(zakaat en sadaqaat) te verdelen onder armen. De 
liefdadigheidsprojecten waar de gelden voor 
bestemd zijn, zijn vaak (zeer) kleinschalig van 
aard en vaak is onduidelijk wie de gelden precies 
ontvangt of waar deze naartoe gaan. 

heeft voor dit project samengewerkt met 
IHHNL en de Tamkeen Foundation. 
Laatstgenoemde is een NGO opgericht in 2015 
gevestigd in Somalië. Het zet zich middels 
verschillende projecten in voor armen in het 
land. IHH is een internationale hulporganisatie 
met de Nederlandse afdeling gevestigd in 
Amsterdam. De stichting wordt in open bronnen 
toegeschreven aan de Turkse Milli GotirCis 
beweging. Zelf ontkent de stichting deze relatie 
en heeft eerder aangegeven 'autonoom' te 
opereren. De organisatie is onder andere in 
Israël en Duitsland verboden omdat de Duitse tak 
van IHH de terroristische organisatie Harnas 
financieel steunde. In april 2011 werden ook de 

Nederlandse salai'istische initiatieven zijn onder andere 
actief in Somalië, Yemen, Gaza, Syrië, Birma, Marokko, 
Afghanistan en Mauritanië. Zie ook Dreigingsbeeld Terrorisme 
Nederland 50. 
tl Zie: ww,,v.tamkin.org  

Zie bijvoorbeeld: 'In de Ayasofia ,.-vorden machteloos extra 
stukken in de Koran gelezen'. 20 augustus 1999. 

tegoeden van de Nederlandse afdeling bevroren 
maar in juli 2011 weer door de rechter 
vrijgegeven. Er werd geen bewijs gevonden dat 
fondsen van de Nederlandse tak via andere wegen 
bij Harnas of daaraan gelieerde organisaties 
terecht waren gekomen. 

In het recente verleden zijn verschillende 
salafistische voormannen opgepakt op verdenking 
van terrorismefinanciering. Recent werd de 

politiek-salafistische prediker 
gearresteerd op verdenking van financiering 

van ISIS. Deze arrestaties hebben lang niet altijd 
tot veroordelingen geleid; het daadwerkelijk 
bewijzen van dit soort misdrijven blijkt zeer lastig 
te zijn. Dat neemt niet weg dat dit soort 
liefdadigheidsactiviteiten van salafistische 
voormannen hun invloed kan doen vergroten en de 
verspreiding van antidemocratische en 
ondemocratische gedachtegoed onder kwetsbare 
groepen in kwetsbare, instabiele samenlevingen 
(sterk) in de hand kan werken. 

www.volkskrant.nl. 'De Westermoskee is af, maar geld voor 
de inrichting is er niet'. 30 januari 2015 www,oarool.nl  

'Milli GOrtis veront,.vaardigd over artikel Telegraaf'. 10 
september 2008. www.perssuPport,n1  

'Tegoeden hulporganisatie IHH-Neclerland vrijgegeven' 30 
augustus 2016. www.ad.nl   

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