
Weekbericht 
Internetmonitoring 

Disclaimer 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse van de Nationaal 
Coördinator 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 kari 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 Analyse. Uw reacties zijn welkom op 
10.2g 
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I. Hybride 

Oeigoerse gemeenschap in 
Nederland in toenemende mate 
mondig en georganiseerd 
De Oeigoerse gemeenschap in Nederland heeft in 
mei 2020 de stichting Dutch Uyghur Human Rights 
Foundation (DUHRF) opgericht. DUHRF zet zich in 
om de situatie van Oeigoeren in China te 
verbeteren en vraagt aandacht voor de schendingen 
van mensenrechten in het land. Op 13 juli 2020 
organiseerde de stichting in Heerhugowaard haar 
eerste bijeenkomst. Ook de Amerikaanse 
ambassadeurEi 	was aanwezig en sprak 
zijn steun uit aan de stichting. De ambassadeur 
heeft toegezegd een artikel te zullen publiceren 
over de situatie van Oeigoeren in China. Tijdens de 
bijeenkomst deelden aanwezigen ook ervaringen 
over intimidatie van Chinese autoriteiten. 

Op 26 augustus 2020 organiseerde CDA-kamerlid 
Martijn van Helvert een persconferentie in 
samenwerking met het initiatief Inter-Parliamentary 
Alliance on China (IPAC). Het Kamerlid sprak met 
twee Oeigoeren die onder andere ervaringen 
deelden over het verblijf in Chinese 'heropvoedings-
kampen' in Xinjiang. De conferentie was 
Engelstalig, live op Twitter te volgen en is 
ondertussen ruim 15.000 keer bekeken. In een 
schriftelijke verklaring heeft Van Helvert de 
Nederlandse regering opgeroepen om de 
internationale relaties met China niet te 
normaliseren na de uitbraak van het Covid-19-virus 
'zolang China zich schuldig maakt aan schendingen 
van mensenrechten'. Leden van DUHRF waren 
dezelfde avond tevens te gast bij de 
jongerenafdeling van de Christen Unie om in een 
podcast te praten waarin zij ervaring deelden en  

vertelden over familieleden die in China opgesloten 
zitten. 

Commentaar monitorspecialist 
De Oeigoeren zijn in China een minderheid van 
Turkse afkomst, die overwé. e • het islamitisch 
geloof aanhangen. Een grote gemeenschap 
Oeigoeren is woonachtig in de Chinese provinci 
Xinjian waar de controle door de Chinese 4. 
autoriteiten onder de noemer van 'terrorisme-
bestrijding' de laatste jaren enorm is toegenomen. 
In Nederland bestaat de Oeigoerse gemeenschap 
uit ongeveer 1500 personen die zich met meerdere 
initiatieven actief inzetten voor de situatie van 
Oeigoeren in China. Zij organiseerden in het 
verleden demonstraties in onder andere 
Amsterdam en Brussel. In Brussel is de Uyghur 
Association actief waarin het verleden ook 
Oeigoeren vanuit Nederland bij betrokken zijn 
geweest. Nederlandse media publiceerden eerder 
interviews met Oeigoeren woonachtig in Nederland 
waarin zij spraken over chantage en 
onderdrukking door Chinese autoriteiten. 
Tientallen Oeigoeren deden om deze reden 
afgelopen augustus aangifte tegen de Chinese 
autoriteiten. 

Oeigoeren in Nederland lijken met de oprichting 
van een nieuwe stichting, het optreden in een 
persconferentie, podcast en de aangifte tegen 
Chinese autoriteiten zich in toenemende mate te 
mobiliseren en zich openlijker uit te spreken tegen 
onderdrukking door Chinese autoriteiten. Dit 
gebeurt op een moment waarop China de relatiés 
met West-Europese landen na de uitbraak van het 
Covid-19-virus probeert te herstellen. In dat kader r.1 
bracht de Chinese minister van Buitenlandse~ 
Zaken Wang Yi op 26 augustus 2020 een bezoek 
aan Nederland. Een uitnodiging van CDA-Kamerlid 

I Zie: 
https://twitter.com/usambni/status/1283392163095642113  

. jWa~m 14 juli 2020, www.dekanttekenina.nl  
IPAC is een newerkt dat bestaat uit 150 politici die 

wereldwijd actief zijn om aandacht te vragen voor het 
• optreden van China op het gebied van mensenrechten, 

wereldhandel, veiligheid, nationale integriteit en internationále 
wet- en regelgeving. Naast Van Helvert (CDA) is ook Tweede 
Kamerlid Henk Krol (Partij voor de Toekomst) aangesloten bij 
het initiatief. 

Zie: 
httos://twitter.com/Martiincda/status/1298636215286206464   
5  Zie: 
httos://twitter.com/ipacalobal/status/1298637999312445441   

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

Zie: 

'Oeigoerse bazaa: 	. 	schaduw van Chinese 
onderdrukking', 17 april 2019, www.ad.nl  en 'Ook in 
Nederland worden Oeigoeren onderdrukt door de Chinese 
overheid', 3 april 2019, www.trouw.nl   
8  Het OM besloot niet over te gaan tot vervolging omdat het 
strafrechtelijk ingrijpen niet haalbaar achtte. Voor vervolging 
is medewerking van Chinese autoriteiten nodig en dient het 
OM contactgegevens te delen van aangevers met Chinese 
.autoriteiten en dat is volgens het OM zeer onwenselijk. Zie: 
'OM seponeert aangiftes Oeigoeren tegen China: 'Strafzaak 
onhaalbaar", 25 augustus 2020, www.nos.nl   



Van Helvert aan Wang om met Nederlandse politici .; 
te spreken werd afgeslagen. 

NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 36/2020 

De Chinese ambassade in Nederland heeft nog niet 41 

gereageerd op recente ontwikkelingen. Chinese 
autoriteiten accepteren doorgaans internationale 1 
kritiek niet op wat zij bestempeld als'binnenlandse  
aangelegenheden' of doen de 'heropvoedings-
kampen' af als 'niks bijzonders'. In soortgelijke 
bewoording reageerde de Chinese autoriteiten 
bijvoorbeeld ook op de publicatie van de 'Karakax' 
lijst in februari jl. Deze lijst (vernoemd naar een 
regio in Xinjiang) bevat persoonlijke informatie 
van 2802 Oeigoeren en geeft inzicht in het 
systeem dat door Chinese autoriteiten wordt 
gehanteerd om Oeigoeren op ideologische en 
administratieve gronden te selecteren en naar 
'heropvoedingskampen' te sturen. De lijst is via 
een Oeigoerse woonachtig in Nederland met 
diverse internationale media gedeeld en is het 
derde document dat systematische onderdrukking 
van Oeigoeren door Chinese autoriteiten aantoont 
dat in enkele maanden werd gepubliceerd. 

De media aandacht voor de onderdrukking van de 
Oeigoerse gemeenschap en de toenemende 
mobilisatie van Oeigoeren in Nederland kan tot 
ongewenst neveneffect hebben dat Chinese 
autoriteiten naar zwaardere middelen grijpen om 
haar diaspora het zwijgen op te leggen. Ook 
kunnen Chinese autoriteiten zich in toenemende 
mate richten op bijvoorbeeld achtergebleven 
familieleden of kennissen. Dergelijke praktijken 
van intimidatie en chantage hinderen individuen 
om ongestoord te kunnen functioneren in de 
Nederlandse democratische rechtsstaat en hebben 
daarmee impact op sociale en politieke 
veiligheidsbelangen. Diverse Kamerleden riepen 
de regering daarom eerder dit jaar op om meer te 
betekenen voor Oeigoeren. 

g  'Chinezen noemen kampen 'niks bijzonders', maar 
documenten zeggen wat anders', 28-01-2020, www.ad.nl   
'° 'New Xinjiang leaks detail China's massive detention system 
targeting Uyghurs', 19-02-2020, www.rfi.fr  
11 Zie ook voor een uitgebreide analyse over verschillende 
dreigingen die van statelijke actoren uit kunnen gaan:  

'Statelijke Dreigingen: activiteiten, doelwitten en 
kwetsbaarheden', 2020, NCTV. 
12  'Kamer wil dat meer wordt gedaan voor Oeigoeren', 29-01-
2020, www.ad.nl   
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.(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. Statelijke dreigingen 
	

2 

China schiet zichzelf met 'Wolf-Warrior Diplomacy' 
opnieuw in de voet met reactie op bezoek 
Tsjechische delegatie Taiwan 	 2 

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 
10.2g 

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



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 37/2020 

I. Statelijke dreigingen 

China schiet zichzelf met 'Wolf-
Warrior Diplomacy' opnieuw in de 
voet met reactie op bezoek 
Tsjechische delegatie Taiwan 
De E J: pc,-279  heeft met een delegatie van negentig 
personen van 30 augustus tot en met 4 september 
2020 een bezoek gebracht aan Taiwan. Het 
zesdaagse bezoek aan Taipei stond in het teken van 
de economische relaties tussen beiden landen. 
Tijdens het bezoek sprak 	, zijn steun uit voor 
de Taiwanezen met de woorden 'I am Taiwanese'. 
Daarmee verwijst de Senaatsvoorzitter naar de 
toespraak van John F. Kennedy uit 1963, waarin de 
Amerikaanse president het communisme en 
politieke onderdrukking afzwoer en zijn steun uit 
sprak voor de inwoners van West-Berlijn.' Tijdens 
het bezoek zijn er intentieverklaringen ondertekend 
op het gebied van artificiële intelligentie (AI), 
internet, slimme productietechnieken en 
geneesmiddelen. 

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang 
Yi, die op zijn beurt in Duitsland op staatsbezoek 
was, noemde het Tsjechische bezoek aan Taiwan 
een 'open provocatie die China niet zal tolereren' en 
stelde dat Tsjechië een 'zware prijs' voor het bezoek 
zal betalen.- De ambassadeurs van Tsjechië en 
China zijn in respectievelijke Beijing en Praag ter 
verantwoording geroepen. De uitspraken van Wang 
zorgde voor de nodige internationale diplomatieke 
reuring. Zo noemde de Duitse minister van 
Buitenlandse Zaken Maas het dreigement in het 
bijzijn van zijn Chinese ambtsgenoot 'zeer 
ongepast' en riep op voor 'open dialoog met 
wederzijds respect'. Op sociale media hebben de 
president van Slowakije' en de premier van 
Slovenië' zich solidair met Tsjechië geuit. Een boze 
brief van de burgemeester van het Praagse 

I 'Defying China's wrath, Czech senator delivers Taiwan 
speech', 1 september 2020, www.cnbc.com   

Zie ook het volgende videoverslag van het bezoek: 
htticis://www.voutube.com/watch?v=XJLNV3kzhVw   
3  'Tsjechen tarten een-Chinabeleid`, 2 september 2020, 
www.0ooradiol.n1  
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Reporyje-district zorgde op sociale media voor de 
nodige hilariteit. In de brief eist de burgemeester 
onmiddellijke excuses van het Chinese ministerie 
van Buitenlandse Zaken en roept hij in niet mis te 
verstane bewoording op Tsjechië niet nog eens te 
bedreigen: 'Wake up. You will not shit on us. Do not 
let this to be repeated', is er in zijn brief te lezen. '  

Commentaar monitorspecialist 
Het bezoek van de Tsjechische delegatie aan 
Taiwan is bijzonder omdat het de eerste keer is 
dat er vanuit Tsjechië een delegatie van dergelijke 
omvang Taiwan bezoekt en dit het tweede 
internationale hoogwaardigheidsbezoek is dat 
Taiwan in korte tijd ontvangt. Op 10 augustus 
2020 bracht ook de Amerikaanse minister van 
Volksgezondheid en Sociale Zaken een bezoek aan 
Taiwan, dit was het hoogste bezoek van een 
Amerikaanse functionaris in vier decennia. 

Het bezoek van de Tsjechische Senaatsvoorzitter 
stond eigenlijk al in januari van dit jaar gepland. 
Het bezoek van de toenmalige Senaatsvoorzitter 
kon destijds geen doorgang vinden vanwege diens 
onverwachte overlijden. Ook toen ontstond er een 
diplomatieke rel nadat de Chinese ambassade in 
Tsjechië in een brief aan president Zeman met 
sancties dreigde. De Tsjechische premier Babis 
hintte vervolgens in een reactie op het vervangen 
van de Chinese ambassadeur, dit is tot dusver niet 
gebeurd. 

China ziet Taiwan als een 'afvallige provincie' en 
voert het 'een-China' beleid dat het niet mogelijk 
maakt om tegelijkertijd met Beijing en Taipei 
formele relaties te onderhouden. Het 
onderhouden van politieke relaties met Taiwan 
wordt door Chinese autoriteiten sterk afgekeurd en 
internationale bezoeken worden doorgaans met 
grote argwaan gevolgd. Dat ondervond ook het.  
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken 
toen het dit voorjaar een naamswijziging 

''Amerikaanse minister naar Taiwan, hoogste bezoek in 40 
jaar', 5 augustus 2020, www.nos.n1  

Zie voor een recente uitgebreide beschrijving van het 'een-
China beleid' ook de volgende blogpost: 'Taiwan: wat zijn het 
Één-China-Principe, het Één-China-Beleid, en de Consensus 
van 1992?', 7 september 2020, www.sensehofstede.nl   

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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doorvoerde van het 'Nederlandse Handels- en 
Investeringsbureau' naar het 'Nederlands Bureau 
Taipei'. Een woordvoerder van het Chinese 
ministerie van Buitenlandse Zaken stelde dat 
Nederland `de goede betrekkingen met China op 
het spel zette'. Internationale bezoeken zoals die 
van de Tsjechische delegatie worden daarom 
doorgaans onder de noemer van economische 
handelsbetrekkingen georganiseerd. De toespraak 
van 	laat echter zien dat het bezoek wel 
degelijk politiek van aard was. 

De reactie van Wang Yi op het Tsjechische bezoek 
aan Taiwan is kenmerkend voor de agressievere 
diplomatieke stijl die Chinese diplomaten sinds een 
aantal maanden voeren. Deze stijl wordt in 
internationale media ook wel geduid als 'Wolf-
Warrior Diplomacy', verwijzend naar twee 
populaire Chinese actiefilms over Chinese speciale 
eenheden die het patriotisme in China hebben 
aangewakkerd. Deze assertieve stijl van 
diplomatie komt overeen met de assertieve 
houding die China inneemt op het wereldtoneel: 
'There is no force that can shake the foundation of 
this great nation', sprak Xi Jinping tijdens de '~^ 
viering voor het 70-jaar bestaan van de CCP in 
2019. Deze assertieve houding en diplomatie heeft 1.1 
gedurende de Covid-19-pandemie tot de nodige 
internationale diplomatieke spanningen geleid 
tussen West-Europese landen en China. Wang 
reisde waarschijnlijk daarom eind augustus jl. naar 
Europa af om de verstoorde betrekkingen te 
herstellen. De ironie wil dat Wang met zijn 
uitspraken over Tsjechië tijdens zijn tournee 
opnieuw diplomatieke relaties onder druk heeft 
gezet. 

_ 
Het is dan ook zeer twijfelachtig of de 'Wolf-
Warrior Diplomacy' voor China het gewenste 
resultaat oplevert. Tot nu toe zorgt het vooral voor 
meer eensgezindheid en een meer gecoiirdineerd 
optreden van Europese landen in hun reactie 
richting China. Zowel Tsjechië, Slovenië en 

"Naamswijziging Nederlandse 'Taipei Office' zet relatie met 
China op scherp', 30 april 2020, www.nos.nl   
10  Interpreting China's 'Wolf-Warrior Diplomacy", 15 mei 
2020, www.thediplomat.com   
11  In Frankrijk plaatste de Chinese ambassade een bericht dat 
Franse verzorgingstehuizen patiënten aan hun lot overlieten 
ten tijden van de Covid-19-crisis en in Duitsland raakten de 

Slowakije zijn van strategisch belang voor China 
en maken deel uit van het '17+1'-initiatief 
waarmee China in Midden- en Oost-Europa handels 
en investeringsrelaties wil aantrekken, onder 
andere als afzetmarkt voor de eigen 'Nieuwe.  
Zijderoute'. Het is daarom afwachten of China 
daadwerkelijk met maatregelen tegen Tsjechië zal 
komen of opnieuw zal pogen de internationale 
relaties te lijmen om haar eigen belangen in 
Europa te beschermen. 

Duitse krant Bild en de Chinese ambassade in Duitsland in een 
conflict verwikkeld nadat Bild in een kritisch artikel China 
verantwoordelijk hield voor dé uitbraak van het Covid-19-
virus. Zie ook: Weekbericht Internetmonitoring 17/2020. 
12  Zie ook: Weekbericht Internetmonitoring 36/2020. 
13  Zie ook: Signalement Statelijke Dreigingen, juli 2018, 
NCTV. 
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Disclaimer 
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1. Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Actieweek van radicale 
asielrechtenactivisten tegen 
wapenexport Thales aan Egypte 
De extreemlinkse actiegroepen 'Stop the war on 
migrants', de 'Anarchistische Antideportatie Groep 
Utrecht' (AAGU), 'Stop de wapenhandel' en 'de Vrije 
Bond' organiseren gezamenlijk 'een actieweek (19-
27 september 2020) tegen de wapenexport van 
defensiebedrijf Thales aan Egypte. Volgens de 
actiegroepen levert het Franse Thales 'wapens voor 
oorlog en onderdrukking' aan Egypte na een order 
van de Nederlandse regering. De actievoerders 
wijzen erop dat in Egypte de mensenrechten 
worden overtreden, dat Egypte betrokken is bij 
oorlogen in Jemen en Libië, en dat Egyptische 
grensbewakers en marine hard optreden tegen 
vluchtelingen en migranten. 

Afbeelding 

In de oproep voor de actieweek, die is verschenen 
op Indymedia, de websites van de actiegroepen en 
op diverse sociale media accounts, wordt gevraagd 
'een demonstratie, bannerdrop of iets anders 
strijdlustigs' te organiseren om te protesteren tegen 
de aankomende wapenexporten naar Egypte. 

Zie ook AIVD, 'Het vuur van het verzet: Groeiende 
weerstand tegen het Nederlandse asiel- en 

Thales heeft vestigingen of onderdelen in Hengelo, 
Huizen, Eindhoven, Delft, Den Haag en Amsterdam. 
Er zijn online reeds acties aangekondigd in Huizen 
(24 september), Hengelo (26 september) en in 
Eindhoven (datum onbekend). 

Commentaar monitorspecialist 
Wapen- en defensiebedrijven als Thales zijn 
geregeld doelwit van asielrechtenactivisten en 
andere extreemlinkse actievoerders vanwege de 
levering van wapens aan bepaalde landen die 
zouden worden gebruikt voor (Europese) 3ttw 
grensbewaking, het schenden van mensenrechten 
en het voeren van oorlog. Een nieuwe order voor 
wapenexport aan Egypte wordt nu aangegrepen 
om deze actieweek tegen Thales te organiseren.:, 
Hoewel de aangekondigde acties activistisch van 
aard en op zich geoorloofd lijken te zijn, kan niet 
worden uitgesloten dat sommige medewerkers van 
Thales de acties intimiderend kunnen vinden. 
Doorgaans komen op dit soort acties enkele 
tientallen tot honderd mensen af. 

Ook valt niet uit te sluiten dat er daarnaast 
(heimelijke) buitenwettelijke acties plaats zullen 
vinden bij vestigingen van Thales of mogelijk bij 
Defensie of de Egyptische ambassade of het 
Egyptisch consulaat. Tussen 2006 en 2016 hebben 
enkelingen van de 'Anarchistische Antideportatie 
Groep Utrecht' (AAGU) geregel,~enwettelijke 
acties gevoerd tegen het NedeháSe en Europese 
asielbeleid, al dan niet gebruikmakend van een 
gelegenheidsnaam. Tot de modus operandi van de 
meest radicale actievoerders behoorden toen onder_ 
meer home visits, blokkades en vernielingen van 
eigendommen. Geweld tegen personen viel hier 
niet onder. 

De laatste jaren hebben dit soort buitenwettelijke 
acties door asielrechtenactievoerders echter niet 
meer plaatsgevonden. Er zijn vooralsnog online 
geen signalen te vinden dat de zeer radicale 
elementen binnen de asielrechtenbeweging van 
weleer op dit moment nog steeds actief zijn of dat 
er recent een nieuwe radicale aanwas is geweest. 
Het is dan ook niet de verwachting dat er de 
komende week zeer radicale of extremistische 
acties zullen plaatsvinden. 

vreemdelingenbeleid', 25-11-2009 en diverse weekberichten 
uit deze periode. 

*** liet is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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Disciaimer 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse van de Nationaal 
CoOrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV). Het bevat een besdhrijving 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 

Echo's overlijden van 
gezichtsbepalende poli iek-
salafistische ideoloog 

in 
Nederland 
Op 29 september 2020 overleed de invloedrijke 
politiek-salafistische ideoloog en gezaghebbende 
geestelijk leider 	 op 80- 
jarige leeftijd. Op diezelfde dag overleed eveneens 
de 91-jarige vorst (Emier) van Koeweit Seikh Sabah 
al-Ahmad al-3aber al-Sabah. Hoewel beide mannen 
nooit frontaal tegenover elkaar stonden, heeft de 
politiek-salafistische ideoloog 	ri  met zijn 
gedachtegoed het gezag van de Emier en de 
Koeweiti staat aanzienlijk ondermijnd. Het 
overlijden van 	is niet onopgemerkt 
gebleven in kringen van politiek-salafistische 
aanjagers in Nederland. 

a 

is van Egyptische origine 
en werd in 2011 in Koeweit genaturaliseerd. Hij 
studeerde aan de Islamitische Universiteit van 
Medina in Saoedi-Arabië en heeft hij zich 
aangesloten bij de Saoedische tak van 
Moslimbroeders. In Saoedi-Arabië kwam hij in 
contact met de Syriër 
die hem sterk heeft beïnvloed. Beiden vormen de 
grondleggers van het politiek-salafisme in Saoedi- 
Arabië respectievelijk Koeweit. Daar waar 	het 
publiek en heimelijk missionair werk (Dawa) zag als 
instrument om een islamitisch gezag te vestigen, 
pleitte ,;  	voor de deelname aan 
secularistische politieke instituties door middel van 
oprichting van partijorganisatie en sociaal-culturele 
organisaties met het oog op een geleidelijke 
islamitische revolutie. 

1  Overlijdensbericht van de Liga van Moslimgeleerden over de 

httos://www.muslimsc.com/index.ohn/   
2  'Between Ideology and International Politics: The Dynamics 
and Transformation of a Transnational Islamic Charity', Zoltan 
Peil, in: Fountain, P., Bush, R. and Feener, R. M. (Editors): 
Religion and the Politics of Development, Palgrave Macmillan, 
Londen, 2015, p. 185. 

In 1981 richtte 	de Revival of Islamic 
Heritage Society (RIHS) op. Tot 1991 kon deze 
organisatie sterk maatschappelijk draagvlak 
opbouwen en genoot mede van de steun van de 
Koeweiti staat. RIHS richtte zich op de bestrijding 
van Arabisch nationalisme en linkse ideologieën. 
Met de stationering van Amerikaanse troepen in 
Saoedi-Arabië in 1991 - in verband met de inval 
van Saddam Hussein in Koeweit - radicaliseerde 

zich. Hij voer in het kielzog van de 
Saoedische oppositie (Sahwa) die zich verzette 
tegen Amerikanen en de monarchieën in het 
Arabisch schiereiland. Dit heeft langzaam geleid tot 
een vertrouwensbreuk tussen 	en de 
vorstelijke familie.? Uiteindelijk werd hij in 1997 uit 
de RIHS gezet. De Koeweiti overheid zetten de 
staatsgezinde puriteinse salafisten tegen de 
politiek-salafisten in en mobiliseerde de geestelijk 
leider 	 om de ideologische en 
politieke invloeden van 	in te perken.3  
De invloeden van 	zijn sinds medio jaren 
'90 aanzienlijk verminderd in de Koeweiti politiek 
maar sterk toegenomen in transnationale Salafi-
netwerken. Koeweit werd hierdoor een belangrijke 
transnationale ontmoetingsplaats voor politiek-
salafisten die van over de hele wereld kwamen om 
individuen zoals 	te ontmoeten.`' Tegen 

'Between Ideology and International Politics: The Dynamics 
and Transformation of a Transnational Islamic Charity', Zoltan 
Pall, in: Fountain, P., Bush, R. and Feener, R: M. (Editors): 
Religion and the Politics of Development, Palgrave Macmillan, 
Londen, 2015, p. 184. 
4: ̀ Kuwaiti Salafism and Its Growing Influence in the Levant', 
Zoltan Pall, mei 2014, 

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



kenden hem tijdens 
hun verblijf in Saoedi-Arabië respectievelijk 
Arabische Emiraten 

Op de achtergrond fungeerde 	' als 
gezaghebbende geleerde die accreditatiebrieven 
(Tazkiya) verleende aan salafistische organisaties 
onder andere uit Nederland - om in aanmerking te 
kunnen komen voor subsidies van missionaire en 
charitatieve Koeweiti organisaties, zoals de Revival 
of Islamic Heritage Society (RINS). 
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deze achtergrond hebben netwerken van 
veel invloed in de 

financieringsnetwerken van de dawa in westerse 
landen. 

Commentaar monitorspecialist 
De invloed van 	 geldt in 
brede politiek-salafistische kringen in Egypte, 
Indonesië, Libanon, Jordanië, Europa en Verenigde 
Staten. Hij heeft een zware stempel gedrukt op de 
politiek-salafistische visie daar waar het gaat om 
participatie van salafisten in politieke processen, de 
aanwending van islamitisch missionair werk voor 
politiek activisme en de positie van moslims in het 
Westen. 	heeft strategische noties en 
kaders ontwikkeld voor het islamitisch missionair 
werk in het Westen, die het kompas vormen voor 
veel salafistische aanjagers in Nederland. Zijn 
intellectuele werk staat in het teken van een 
vertaalslag van de islamitische theocratie naar 
politiek activisme. 

Het gedachtegoed van 	is belangrijk 
voor de Nederlandse context om twee redenen. In 
de eerste plaats vormt hij in religieus-politiek 
opzicht een belangrijke inspiratiebron voor een 
aantal salafistische aanjagers, niet alleen in 
Nederland maar ook wereldwijd. Dit geldt in het 
bijzonder voor zijn opvattingen over de 
verhoudingen tussen moslims en niet-moslims, de 
toepassing van de leer van loyaliteit en afkeer en 
de verhoudingen tussen politiek en godsdienst. In 
de tweede plaats omdat zijn strategische noties 
over de dawa in het Westen ten grondslag liggen 
aan de koers en activiteiten van salafistische 
aanjagers in Nederland. 

De invloeden van 	manifesteerden zich 
in het eerste decennium van deze eeuw in politiek-
salafistische en jihadistische kringen in Nederland. 
Een aantal werken van 	dienden als 
studiestof in huiskamerbijeenkomsten van 
terroristische groepen, zoals van het 'Eindhovens 
netwerk' en de 'Hofstadgroep'. Daarnaast vormt 

een belangrijke inspiratiebron voor de 

httos://carnecieendowment.oro/2014/05/07/kuwaiti-salafism- 
and-its-arowino-influence-in-levant-pub-55514  
5s  'Loyaliteit en afkeer', (:...»13 ,'J.31i),Latii , 
ad-Dar as-Salafiyya, 1986. https://k- 

. tb.com/book/olmaa03039  

'Moslims en politieke actie', 
:, 1985. 

https://ar.islamway.net/book/1748   
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I 	Statelijke dreigingen 

Een verkenning naar Chinese 
vriendschapsgroepen in Nederland 
De Amerikaanse denktank Center for Strategic and 
Bidgetary Assesments (CSBA) heeft op 1 juli 2020 
een rapport gepubliceerd waarin het onderzoek doet 
naar Chinese vriendschapsgroepen in Europa en 
hoe deze door Chinese autoriteiten voor 
beïnvloedingsactiviteiten worden ingezet.' CSBA 
beschrijft in het rapport Chinese vriendschaps-
groepen die actief zijn in Italië, Tsjechië en binnen 
de Europese Unie. In deze editie van het 
Weekbericht Internetmonitoring is er een 
verkenning gedaan naar Chinese vriendschaps-
groepen in Nederland. Hieronder worden eerst de 
belangrijkste bevindingen van het CSBA-rapport 
opgesomd waarin wordt uitgelegd aan welke 
kenmerken deze groepen voldoen om vervolgens in 
het commentaar de uitkomsten van de verkenning 
en de situatie in Nederland te bespreken. 

Vriendschapsgroepen richten zich in het algemeen 
op het aanjagen van economische betrekkingen en 
om uitwisseling van kennis en cultuur tussen landen 
te promoten.' Daartoe organiseren de Chinese 
vriendschapsgroepen in Nederland evenementen ter 
bevordering van Chinese kunst en cultuur en 
economische projecten zoals de 'Nieuwe 
Zijderoute'. Ook voeren zij lobby-werkzaamheden 
uit op politiek niveau om lokale, regionale of 
nationale besluitvorming met betrekking tot China 
te beïnvloeden. 

CSBA concludeert dat de Chinese 
vriendschapsgroepen opgericht worden door 
ingezetenen in het betreffende land waarin het 
actief is. De groepen genieten geen 'officiële status' 
omdat zij niet gelieerd zijn aan een politieke partij 
en daardoor zonder enige vorm van controle door 
de (lokale) overheid in een 'grijs gebied opereren'. 
De vriendschapsgroepen worden opgericht en 

7  sUncovering China's Influence in Europe: How Friendship 
Groups Coopt European Elites', 1 juli 2020. 
www.csbaonline.org   

Voor deze verkenning is open bronnen onderzoek verricht in 
het Engels en Nederlands. Bronnen in het Mandarijn zijn maar 
zeer beperkt geraadpleegd. 

• 9  In Nederland zijn er naast Chinese vriendschapsgroepen nog 
meerdere vriendschapsgroepen actief die banden 

bestuurd door oud-politici en personen actief uit het 
bedrijfsleven. Zij verkondigen over het algemeen 
pro-China standpunten waardoor zij als spreekbuis 
fungeren voor Chinese autoriteiten, elites en 
zakenmensen. Deze uitlatingen worden door 
Chinese staatsmedia gebruikt om het beeld te 
creëren dat ingezetenen van het betreffende land 
waar de groep actief is, het beleid en standpunten 
van de CCP omarmen. Daarmee wordt tevens 
getracht publiek buiten China te overtuigen om zich 
achter de standpunten van Chinese autoriteiten te 
scharen. 

CSBA beschrijft hoe de aansturing van 
vriendschapsgroepen vanuit China belegd is binnen 
het 'Verenigd Front'. Het Verenigd Front omvat een 
netwerk waarin verschillende departementen en 
bureaus binnen de CCP bij betrokken zijn» De 
werkzaamheden en activiteiten van het Verenigd 
Front zijn wijdverspreid maar hebben tot doel om 
weerstand tegen de CCP zowel binnen als buiten 
China te onderkennen en te verzwakken, de 
Chinese territoriale soevereiniteit te promoten en te 
beschernnenl', een goedgezinde omgeving ten 
behoeve van China te creëren om uiteindelijk de 
positie van het Chinese regime op het wereldtoneel 
te versterken. CSBA schrijft dat een groot aantal 
Chinese vriendschapsgroepen als 'front organisaties' 
voor het Verenigd Front fungeren en van belang zijn 
om deze doelstellingen te behalen. 

Commentaar monitor,   
Situatie Nederland 
In Nederland zijn drie vriendschapsgroepen actief 
die relaties met China onderhouden. Deze 
vriendschapsgroepen zijn in verschillende regio's 
van Nederland actief en hebben een regionale of 
nationale focus. Allen presenteren zij vergelijkbare 
doelstellingen: 'om als intermediair tussen China 
en Nederland op te treden, om contacten op 
economisch en cultureel gebied te bevorderen en 
belangstellenden te informeren over China'. 
Tussen de vriendschapsgroepen bestaat enige 

onderhouden met verschillende landen waaronder België, 
Frankrijk, VS, Mexico, Israël, etc. 
la Zie voor een uitgebreid rapport over het Verenigd Front: 
'The Party Speaks For You', Alex Joske, the Australian 
Strategic Policy Institute, juni 2020. www.aspi.ora.au   
" 

 
Der hierbij aan het 'een land - twee systemen' systeem 

waarmee Chinese autoriteiten verwijzen naar Hongkong en 
Taiwan. 
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kruisbestuiving. Zo hebben zij in het verleden 
samengewerkt bij de organisatie van evenementen 
en zijn bestuursleden van de ene groep betrokken 
geweest bij de oprichting van een andere 
vriendschapsgroep. Een enkel bestuurslid van een 
vriendschapsgroep maakt ook deel uit van een 
Nederlandse lobbygroep die zich inzet voor de 
bevordering van economische betrekkingen tussen 
China en Nederland. es;-in-?,,-"-  

Bestuur en pro-China standpunten 
Tussen de vriendschapsgroepen lijken verschillen 
te zitten in organisatiegraad, afgaande op de 
omvang van het bestuur en de wijze waarop zij 
zich online presenteren. Ook de besturen in 
Nederland bestaan uit Nederlandse oud-politici 
(bv. voormalig diplomaten, gedeputeerden en 
burgemeesters) en bestuurders actief in het 
bedrijfsleven. Deze laatste groep heeft via (eigen) 
bedrijven een link met China. De Nederlandse 
vriendschapsgroepen hebben in het verleden pro-
China standpunten gedeeld. Zo plaatste een 
vriendschapsgroep in het verleden Engelstalige 
berichtgeving afkomstig van Chinese staatsmedia 
op haar website. Een bestuursvoorzitter van een 
andere groep was in 2017 aanwezig bij een 
herdenking van de Tweede Chinees-Japanse oorlog 
in Den Haag waar in kritische bewoordingen Japan '1  
ter verantwoording werd geroepen voor haar 
daden. Een Engelstalige Chinese 
staatsmediabureau deed verslag van de 
herdenking waarbij de vriendschapsgrpep en 
voorzitter zijn genoemd. 

Werkzaamheden 
Op dezelfde wijze zoals CSBA beschrijft zijn de 
vriendschapsgroepen in Nederland betrokken bij 
de organisatie van evenementen ter bevordering 
van economische samenwerking, of economische 
projecten geïnitieerd door China, zoals de 'Nieuwe 
Zijderoute'. In een enkel geval gebeurde dit in 
samenwerking met Chinese autoriteiten. Andere 
vriendschapsgroepen organiseerden kunst-
voorstellingen met betrekking tot dit project. Ook 
bieden zij diensten aan om als intermediair op te 
treden tussen bedrijven die contacten zoeken in  

China of vice versa. Het is niet duidelijk in 
hoeverre zij deze werkzaamheden uitvoeren in 
samenwerking met de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland of de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappijen. Andere 
werkzaamheden die zij in het verleden hebben 
verricht, richten zich op het organiseren van 
studiereizen voor scholieren of het benaderen van 
gemeenten om reizen naar China te organiseren. 
In 2017 is er tussen een Nederlandse 
vriendschapsgroep en het CPAFFC (zie hieronder) 
samengewerkt voor de organisatie van een 
stedenbandconferentie in Den Haag. 

Relaties met het Verenigd Front 
Twee Nederlandse vriendschapsgroepen 
onderhouden openlijk relaties met de Chinese 
People's Association for Friendship with Foreign 
Countries (CPAFFC). CPAFFC is direct gelieerd is 
aan het Verenigd Front en is medeverantwoordelijk] 
voor het onderhouden van contacten met onder - 
andere vriendschapsgroepen in het buitenland.' 
Afgevaardigden van de vriendschapsgroepen uit 
Nederland zijn in het verleden naar China 
afgereisd en hebben daar in de voorbereiding voor :›1 
de stedenbandconferentie bijvoorbeeld direct 
contact gehad met afgevaardigden van de CPAFFC. 
Anderzijds zijn afgevaardigden van de CPAFFC in 
het verleden ook naar Nederland afgereisd voor 
culturele bezoeken. 

Bedreiging voor veiligheidsbelangen? 
Nederlandse vriendschapsgroepen voldoen aan de 
kenmerken zoals die door CSBA in haar onderzoek 
zijn beschreven. De werkzaamheden van deze 
groepen richten zich voornamelijk op het 
onderhouden van economische en culturele 
relaties en treden zij op als intermediair tussen 
Nederlandse en Chinese belanghebbenden. Wel is 
er een voorbeeld gevonden van een voorzitter die 
voor Chinese staatsmedia pro-Chinese en anti-
Japanse uitlatingen heeft gedaan. Hoewel deze 
voorzitter voor zijn vereniging sprak, worden deze 
uitspraken door Chinese staatsmedia geframed als 
'Nederlandse uitspraken' en zijn daarmee 	f4. 
onwenselijk. Hiermee wordt onterecht de de illusie' 

12  Zie ook het rapport: 'The party speaks for you' van Alex 
Joske waarin onderzoek is gedaan naar het Verenigd Front en 
op welke wijze dit bestuursorgaan de invloed van China in de 

wereld probeert te vergroten. Zie: 
https://www.aspi.org.au/report/party-speaks-you  
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gewekt dat er in Nederland steun bestaat voor de 
standpunten van China en kan in een uiterst geval 'd 
diplomatieke relaties schaden. Aanwijzingen voor 
structurele politieke of andere vormen van 
beïnvloeding via deze groepen door China op 
lokaal of nationaal niveau zijn tijdens deze 
verkenning niet waargenomen. Risico's voor 
toekomstige beïnvloeding via deze groepen lijken 
voornamelijk te zitten in het 'grijze gebied' waarin 
zij - zonder enige toezicht - opereren, de centrale 
rol die de vriendschapsgroepen als intermediair 	A  
onderhouden met Nederlandse en Chinese (lokale) 
overheden, de relatie met het Verenigd Front en 
de (toenemende) vraag vanuit China aan lokale 
overheden in Nederland voor partnerschappen. 

13  'Gemeenten willen meer coordinatie Rijk bij toenadering 
vanuit China', 14 september 2020. www.bnr.nl   
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I. Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Doxxing van (extreem)links door 
Twitteraccount 'Vizier op Links' 
Het Twitteraccount 'Vizier op Links' is sinds juni 
2020 actief. Dit account doet aan 'doxxing' van 
extreemlinkse opponenten op internet, oftewel het 
vergaren en publiceren van privégegevens van een 
individu, vaak met de bedoeling om deze persoon te 
`ontmaskeren', te beschadigen of te intimideren. 
Vooral actievoerders van de Anti-Fascistische Actie 
(AFA), Black Lives Matter NL (BLM) en Kick Out 
Zwarte Piet (KOZP) en sympathisanten of leden van 
de partij Bijl (van Sylvana Simons) zijn het doelwit. 

`Vizier op Links' wil de invloed van (extreem)links 
binnen de Nederlandse instituties (politiek, 
onderwijs, rechtspraak, media) blootleggen. Zo 
spoort het account journalisten, redacteuren, 
producers en verslaggevers aan om voorbeelden 
van links activisme en linkse vooringenomenheid op 
hun redacties op te sturen. Het account is vooral 
bekend geworden door de onthulling van het 
concept-partijprogramma van Bijl en het leggen 
van de koppeling van de Officier van Justitie aan de 
actiegroep KOZP en de vrijspraak van vervolging 
va 

www.ad.nl   

Op Instagram heeft 'Vizier op Links' slechts 89 
volgers, maar het Twitter-account kent inmiddels 
10.600 volgers, onder wie ook extreemrechtse en 
anti-overheidsaccounts. Daarnaast zitten onder de 
volgers veel rechts-populisten en sympathisanten 
van de politieke partijen PVV en Forum voor 
Democratie (FvD). Ook FvD-leider Thierry Baudet 
volgt dit account. 
Verder is er de website 'vizieroplinks.org' waarop 
tips anoniem kunnen worden doorgegeven en geld 
gedoneerd kan worden via Paypal. Ook is er een 
website ‘https://linktnee/vizieroplinks'  waarop 
naast de mogelijkheid van het doorgeven van tips 
en geld doneren ook enkele pamfletten tegen neo-
Marxisme en een boek van Martin Bosma (PVV) 
worden gedeeld. Op de webshop 
'shop.vizieroplinks.org' zijn tot nu toe alleen 
stickers te koop 'om de naamsbekendheid te 
vergroten' en 'onderzoekskosten en 
beveiligingskosten' te dekken. 

Enkele tegenstanders van het account en 
extreemlinkse accounts hebben aangegeven te 
weten wie erachter dit account zit(ten), maar dat 
heeft nog niet geleid tot publieke onthullingen. 
Enkelen vermoeden politieke betrokkenheid zonder 
dat vervolgens hard te maken. Ook het rechts-
populistische GeenStijl zegt niet te weten wie achter 
dit account schuilgaat.2  Een fake-account 
('@Vizieropiinks'), opgezet door tegenstanders, is 
onlangs na enkele dagen door Twitter offline 
gehaald na meldingen door sympathisanten van 
'Vizier op Links'. 

Commentaar monitorspecialist 
`Doxxing' is een online activistisch middel dat de 
laatste jaren steeds meer wordt ingezet door 
rechtse en linkse actievoerders over de hele 
wereld. Vooral in de VS, Duitsland en Brazilië 
intimideren links- en rechts-extremisten elkaar 
online (en op straat via posters) door allerlei 
persoonlijke gegevens te onthullen. In feite is het 
een vorm van 'naming and shaming' dat we in 
Nederland vooral kennen van 
asielrechtenextremisten, die vanaf 2009 een 
digitale 'Schandpaal' publiceerden met gegevens 
van personen, overheidsinstanties en bedrijven die 
op een of andere manier betrokken waren bij het in 
hun ogen inhumane asielbeleid. Diverse personen 

2  'Wie is eigenlijk @VizierOpLinks?', 15 september 2020, 
www.cieenstiii.n1  

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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en organisaties die op die lijst stonden kregen in de 
jaren erna te maken met activistische en soms ook 
extremistische acties. 

De onthullingen en publicaties door 'Vizier op Links'I 
dagen bij aan een verdere polarisatie tussen 'links' 
en 'rechts' en ze lijken enige onrust te veroorzaken 
bij sommige (extreem)linkse actievoerders en 
linkse (of als zodanig gepercipieerde) journalisten, 
wetenschappers, politici, leraren en rechters. Dit 
kan ertoe leiden dat sommigen zich geintimideerd 
of onveilig voelen en zich niet meer vrij voelen in 
hun handelen. Bij extreemlinkse tegenstanders zou 
dit tot tegenacties kunnen leiden. Het offline halen 
van 'Vizier op Links' is vooralsnog niet gelukt. Er 
zijn nog geen gevallen bekend van fysiek geweld 
naar aanleiding van onthullingen door 'Vizier op 
Links'. 

Wel hebben de onthullingen veel rechtse populisten 
en extremisten gesterkt in hun mening dat 'links' in 
allerlei instanties en organisaties een prominente 
plek innemen en zo de maatschappij onevenredig 
zouden beinvloeden. Ze steunen het account volop 
via allerlei tips. Het feit dat rechts-populistische 
politici het account volgen en 'vondsten' van het 
account overnemen en uitdragen, verleent 'Vizier 
op Links' ook een zekere legitimiteit. Opvallend is 
verder dat 'Vizier op Links' goed ingevoerd is in 
allerlei wetten en feiten en de teksten altijd in 
correct Nederlands en goed onderbouwd zijn. Dit 
verraadt mogelijk de betrokkenheid van hoger 
opgeleiden. Hoewel nog niet duidelijk is wie 
erachter het account zit(ten), is het niet 
denkbeeldig dat dit ooit naar buiten komt. Daarbij 
is het interessant of het hier een actie van een of 
meerdere individuen betreft, en of er een gekende 
actiegroep of zelfs politieke partij (zoals sommigen 
op Twitter vermoeden) bij betrokken is. 
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II. Statelijke dreigingen 

Global Rights of Peaceful People 
protesteert tijdens MH17-proces 
met anti-overheid activiste en NRC 
artikel doet nodige stof opwaaien 
Het initiatief Global Rights of Peaceful People 
(GRPP) heeft op maandag 28 september 2020 voor 
het Justitieel Complex Schiphol gedemonstreerd 
waar op dat moment een zittingsdag voor het 
MH17-proces plaatsvond. In een video en op foto's 
die door het initiatief op sociale media zijn gedeeld 
is te zien hoe een handjevol demonstranten 
aanwezig waren en op een videowagen de film 
'MH17 - Unheard Witnesses' werd vertoond. 

In de korte film wordt een man geïnterviewd die 
zegt dat hij in 2015 is opgepakt en vijf jaar in de 
gevangenis heeft gezeten waar hij gemarteld werd 
door de Oekraïense veiligheidsdienst SBU. 
Aanleiding voor zijn arrestatie was het telefonisch 
doorgeven van informatie over Oekraïense militaire 
vluchten aan 'bekenden' woonachtig in de omgeving 
van Donetsk. De Oekraïense luchtmacht voerden 
daar bombardementen uit en passeerden de 
woonplaats in Oekraïene van de man waardoor hij 
'de route van de militaire toestellen kon 
voorspellen'. Op de dag van de MH17-ramp zegt hij 
bovendien twee Oekraïense straaljagers te hebben 
gezien. Zijn getuigenverklaring is door het JIT 
opgenomen. 	 heeft de film in zeven 
talen vertaald. 

Bij het protest van GRPP was ook een gekende 
Nederlandse anti-overheid activiste aanwezig, naar 
eigen zeggen 'op uitnodiging van de GRPP'. In een 
eigen video uitgezonden op haar Facebookpagina 

zegt ze dat het MH17-onderzoek 
5' 	 W5,, 
	 De 

MINEMEEMENEWEEMEMEMI 

''Protest tegen heroprichting van de pedopartij. Onbekenden 
hangen knuffels tegen 'pedopolitiek' op in Assen', 26 
september 2020, www.dvhn.n1  

De QAnon-beweging volgt algemeen anti-
overheidsonderwerpen waarin -een schaduwregering ('deep 
state') bestaande uit wereldwijde elites hun macht aanwenden 

afgelopen weken was zij ook aanwezig bij meerdere 
anti-lockdown protesten in Den Haag en reisde zij 
af naar Parijs om deel te nemen aan protesten van 
de 'gele hesjes'. In Nederland is zij actief binnen het 
initiatief 'Let the Cuddles Talk' dat recent in Drenthe 
en Groningen actie voerde tegen de heroprichting 
van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en 
Diversiteit. Op haar eigen website en sociale media 
kanalen deelt zij content van de QAnon-beweging. 
De video op de Facebookpagina van de activiste van 
het GRPP-protest heeft 6.300 weergaven. De 
Nederlandstalige video uitzending op het 
Youtubekanaal van 
	

heeft tot nu toe 
een ruim 230 weergaven. 

Commentaar monitorspecialist'-
GRPP heeft in het verleden meerdere malen 
protestacties georganiseerd voor het Justitieel 
Complex tijdens zittingsdagen van het MH17-
proces. Daarbij is vaker gebruik gemaakt van een 
videowagen om video's van 	 te 
vertonen. Daarmee proberen zij twijfel te zaaien 
over het MH17-onderzoek waarin doorgaans drie 
alternatieve theorieën voor de ramp worden 
gepresenteerd. In deze theorieën wordt Oekraïne 
als dader en onbetrouwbare JIT-partner neergezet. 
Zo zou MH17 door twee Oekraïense straaljagers 
zijn neergerschoten, is MH17 neergeschoten door 
een Oekraïense straaljager waarna een BUK-raket 
van Russische separatisten de Oekraïense 
straaljager raakte en werd MH17 door Oekraïense 
straaljagers 'als schild' gebruikt. Deze theorieën 
worden via sociale media voortdurend herhaald, zo 
is de film 'MH17 - Unheard Witnesses' gebasseerd 
op een interview uit 2018. 

Op sociale media is er gebruikelijk verhoogde 
aandacht voor het MH17-proces tijdens zittings-
dagen. Dit werd eind september versterkt door een 
NRC-publicatie waarin onderzoek is gedaan naar 
Russische desinformatie en 	

, 
 

Daarin werd onder andere beschreven hoe een 
adviseur van het Kremlin aanwezig was bij een 

om de bevolking te onderdrukken en kinderen te verhandelen 
en misbruiken. Zie voor een analyse van de QAnon-beweging 
ook: 'QAnon zorgt voor verbinding en verharding bij anti-
overheidsprotesten', Signalement Terrorisme en 
Radicalisering, 12/2020, NCTV. 

MMREMMEREEIMMEM~1 
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41-2k 

4 

symposium die 	 op 8 maart 2020 
in Amsterdam organiseerde. Op sociale media 
hebben personen die genoemd zijn in het NRC-
artikel onthutst gereageerd. 

Wanneer deze volgende editie 
verwacht wordt is nog niet bekend gemaakt. n 

zijn in Nederland de 
belangrijkste initiatieven die desinformatie met 
betrekking tot MH17 verspreiden. Over de 
oprichting en ontwikkelingen van beide initiatieven 
- en de banden met GRPP - is in het Weekbericht 
Internetmonitoring vaker be richt. Daaruit blijkt 
dat oprichters en andere betrokkenen van beide 
initiatieven veelvuldig via sociale media in contact 
met elkaar staan en bij evenementen van elkaar 
optreden. Ook onderhouden zij contacten met 
personen die in het buitenland desinformatie 
verspreiden met betrekking tot MH17. 

Berichtgeving dat er aansturing vanuit 
Rusland plaatsvindt wuiven betrokkenen steevast 
weg. De aanwezigheid van 	laat zien dat 
Rusland goed op de hoogte is welke Nederlandse 
initiatieven voor haar gunstige berichtgeving 
verspreiden en met een publiek optreden het 
publieke debat in Nederland tracht te beïnvloeden. 

Het is de vraag of 	 in de toekomst 
nieuwe producties kan blijven opleveren met 
betrekking tot MH17. De afgelopen weken gaven 

via sociale media te 
kennen dat zij niet meer over de financiële 
middelen beschikken om werkzaamheden voort te 
zetten. Wel hebben betrokkennen andere 
initiatieven aangekondigd om hun narratief over 
MH17 te verspreiden, zoals het publiceren van 

Zie voor een beschrijving van dit evenement ook het 
Weekbericht Internetmonitoring 9/2020. 

= Zie bijvoorbeeld het Weekbericht Internetmonitoring 
27/2018, 14/2019, 24/2019, 43/2019, 4/2020 en 9/2020. 
10  Zie: httos://www.amazon.com/Lie-That-Shot-Down-MH17-
ebook/dp/B08KH71XYL  

nieuwe boeken. 

heeft de afgelopen 
weken meerdere malen oproepen gedaan voor 
financiële bijdragen voor zijn producties over 
MH17 

Deze 
ontwikkelingen laten zien dat genoemde 
initiatiefnemers middels een waaier aan middelen 
(artikelen, video's, boekpublicaties, sociale media 
en evenementen) voortdurend het debat omtrent 
MH17 proberen te beïnvloeden. 

Mogelijk probeert GRPP met het oog op recente 
financiële ontwikkelingen van 
middels Nederlandse anti-overheid activisten haar 
bereik te vergroten. Gelet op het aantal views van 
de video op de Facebookpagina van 
lijkt het daarin te slagen. Het is een gekende 
strategie van de GRPP. Zo werden in juli 2019 - 
exact vijf jaar na de ramp - ruim 500 
uitnodigingen verstuurd voor de vertoning van de 
onderzoeksfilm 'MH17 - 5 years on' van 

Tijdens deze 
bijeenkomst was onder andere de anti-
overheidsactivist 

aanwezig en beschreef 
NRC hoe GRPP eerder 

GRPP en anti- 
overheidsactivisten zoals 	 en 

vinden elkaar in het wantrouwen 
jegens de overheid waarbij MH17 als 'lijm' 
fungeert tussen deze groepen. 

Dat ér markt is voor de boodschap van deze anti-
overheid activisten blijkt opnieuw met de , 

'g EO 
13  Zie Weekbericht Internetmonitoring 24/2019. 
1' Zie Weekbericht Internetmonitoring 43/2019. 
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oprichting van het 
Dit initiatief werd in augustus 2020 

opgericht en publiceerde op 30 september met een 
oplage van 10.000 exemplaren een eerste oplage 
van haar blad. 

die in het NRC-artikel ook met - 
in verband wordt gebracht. Ook is 

verbonden aan 
hij op het Youtubekanaal van 
(met onder andere 
video's desinformatie verspreidde over MH17. 
Mogelijk gaat met deze hoofdredacteur ook het 
nieuwe initiatief 	 ' zich in de 
toekomst mengen in het publieke debat rondom 
MH17. 



Uitgave 
Nationaal Coiirdinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Kerneenheid Analyse 
Postbus 117, 2501 CC Den Haag 
Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag 
10.2g 

Meer informatie 
www.nctv.n1 
10.29_ 
@nctv_nl 

09-10-2020 



Weekbericht 
Internetmonitoring 
42/2020 

9 - 16 oktober 2020 

Disclaimer 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse van de Nationaal 
CoCirdinator 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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Speech Macron schiet bij salafistische aanjagers in 
verkeerde keelgat 	 2 
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verdere verspreiding van het weekbericht graag 
overleggen met Analyse. Uw reacties zijn welkom op 
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I. Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Speech Macron schiet bij 
salafistische aanjagers in 
verkeerde keelgat 
De Franse president, Emmanuel Macron, kondigde 
begin oktober van dit jaar in een speech aan dat hij 
op 9 december 2020 een wetsvoorstel gaat 
indienen dat het 'islamitische separatisme' in 
Frankrijk aan banden moet leggen en de waarden 
van de Republiek in ere herstellen.' Deze kwestie 
verdeelt Frankrijk: rechts vindt dat Macron zich te 
slap opstelt als het over de islam gaat en links 
verwijt hem extreemrechts achterna te hollen in de 
aanloop van de presidentsverkiezingen van 2022 én 
de moslimgemeenschap in zijn geheel schofferen. 

Macron wil met zijn wetsvoorstel de bestaande wet 
van 1905 versterken die in Frankrijk de scheiding 
tussen kerk en staat regelt. Concreet zet Macron in 
op vijf pijlers: het versterken van de neutraliteit 
van de overheid, strenger toezicht op verenigingen 
die separatisme promoten, het bevorderen van een 
verlichte islam en het weren van buitenlandse 
religieuze invloed, en ten slotte een herstelplan 
voor de zogeheten 'moeilijke wijken'.2  

Naast een persverklaring van Hizb ut Tahrir (HuT)' 
hebben salafistische aanjagers in Nederland', zoals 
onder andere 

met elkaar gemeen dat zij allen de aanval 
op islam en moslims in de speech van Macron als 
afleidingsmanoeuvre framen om zijn falende beleid 
op sociaal, economisch en politiek vlak te 
verdoezelen. rk-25 ,,,--4-521LI.:::51 ziet het dan ook niet 
als een 'islamitisch probleem' maar een 'Frans 
probleem'. .12 	=m  plaatst Macron in hetzelfde 
rijtje als ArabiSChe dictators die het islamitische  

kalifaat bestrijden en het islamitische geloof willen 
vervangen door burgerschap en de Sharia willen 
vervangen door een moderne staat (lees: Saoedi-
Arabië en de VAE — zie ook het deze week 
verschenen DTN 53). Een moderne staat die wordt 
bestempeld als faade. 

-17 

aldus 	 . HuT 
roept moslims op 'niet de vrijheid van religie te 
gebruiken om Macron te bekritiseren maar de 
rechtvaardigheid en stabiliteit van de islam' als 
tegenreactie te gebruiken. 

Dat Frankrijk bloed aan haar handen zou hebben, 
passeerde in meerdere Facebookposts (o.a in de 
post wargowizza27 
wAmmta): alMZrrilnkt: 
617.221MEICMEZW:iM2332111. 
025'22r21W,271 
EtZEINZ-17-
Mnr-a2grd'liak. 

' Zie ook 'Franse maatregelen tegen parallelle islamitische 
instituties' in Signalement Terrorisme en Radicalisering 
14/2020. 
2  'Macron zet aanval in tegen 'islamistisch separatisme', Esa 
~MEM, 2 oktober 2020, Nrc.nl. 
3  Facebookpost Hizb ut Tahrir 7 oktober 2020. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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antikoloniale retoriek hanteren als jihadisten. Zij 
kunnen zich blijkbaar niet losmaken van hun 
worsteling met de historische erfenis van het 
koloniale verleden. Daardoor zijn zij niet in staat 
om de vereisten van een nieuwe Europese 
identiteit en burgerschap van moslims in een 
seculiere samenleving te begrijpen en over te 
dragen aan nieuwe generaties moslims. Hiermee 
helpen zij jonge generaties moslims niet aan de 
verwerking van hun geschiedens en blijven een 
antiwesters en vijandig beeld overdragen. 
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Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

MRWN dient klacht in bij VN tegen 
de POCOB 
'Muslim Rights Watch Nederland' (hierna: MRWN) 
een in mei van dit jaar opgerichte stichting die 
zichzelf 'als waakhond van de islamitische 
gemeenschap' presenteert, gaat naar de Verenigde 
Naties (VN) in Geneve om een klacht in te dienen 
tegen de parlementaire ondervragingscommissie 
Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen 
(POCOB). Dit kondigde de stichting op 27 
september 2020 aan in een persbericht op haar 
sociale media kanalen.' 

MRWN zegt de ambitie te koesteren moslims 
dichterbij elkaar te brengen zodat zij samen een 
vuist kunnen maken tegen het onrecht van het anti-
Islambeleid. MRWN meent dat zowel de vorm als de 
inhoud van de POCOB aantoont dat de 
grondrechten van moslims in Nederland niet zijn 
gerespecteerd en in strijd zijn met de jurisprudentie 
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM). MRWN onderbouwt dit door een aantal 
voorbeelden op te sommen: 'de selectieve oproep 
van getuigen en deskundigen, de suggestieve 
vraagstelling en het verdraaien van feiten met het 
oog op politiek gewin'. Daarmee zijn in de ogen van 
MRWN islamitische organisaties die zich al decennia 
inzetten voor een betere maatschappij, of zelfs  

gesprekspartner zijn van de overheid (zoals 
Diyanet) gecriminaliseerd. 

Met de klacht richt MRWN zich naar eigen zeggen 
niet alleen op de VN, maar doet het ook een 
noodkreet richting de islamitische gemeenschap en 
politici. 'Het is tijd om wakker te worden en actief 
maatregelen te treffen tegen het huidige anti-
islambeleid dat zich in rap tempo ontwikkelt!', zo 
schrijft MRWN. De klacht moet volgens de stichting 
ook vooral gezien worden als een waarschuwing 
over de koers waarin Nederland momenteel vaart 
ten aanzien van de moslims als minderheid: 'de 
geschiedenis leert ons immers dat, wanneer een 
minderheid continue wordt gedemoniseerd, het een 
kwestie van tijd is totdat het volledig uit de hand 
loopt'. Gelijktijdig oppert MRWN dat zij niet uit is op 
'confrontatie, polarisatie of enige vorm van 
vijandigheid', maar het als een 'mensenrechtelijk 
instrument [zien] om verdere polarisatie tegen te 
gaan en sociale cohesie te bevorderen'. 

Commentaar monitorspecialist 
MRWN heeft sinds de oprichting (begin mei 2020) 
reeds meerdere activiteiten ontplooid om daad bij 
het woord te voegen om moslims bij te staan in 
situaties die in hun ogen bestempeld worden als 
islamofobie en discriminatie. Op 4 juli van dit jaar 
heeft de stichting aangifte gedaan tegen de 
Telegraaf wegens discriminatie en haatzaaien 
vanwege een video, getiteld: 'Ramadanterreur: 
durf als vrouw niet over straat'. Een week later (10 
juli 2020) heeft MRWN een brief gestuurd naar 
minister Slob (Onderwijs) om hem te vragen meer 
aandacht te besteden aan de genocide in 
Srebrenica in het onderwijsprogramma op 
Nederlandse scholen. Met deze acties beoogt de 
MRWN zich te profileren als belangenbehartiger 
voor alle moslims in Nederland en wordt de 
salafistische identiteit verhuld. 

In het recente DTN (DTN53) is beschreven dat 
politiek-salafistische aanjagers hun 
organisatorische web uitbreiden. MRWN is hier een 
illustratie van. Het mobiliseren en 
professionaliseren van de moslimgemeenschap om 
verenigd en gezamenlijk op te treden tegen 
gepercipieerd onrecht is een bekend streven dat 

Afbeelding 

MRWN is actief middels een Facebookpagina, Twitteraccount, 	2  https://www.nctv.ni/binaries/nctv/documenten/publicaties/  
Instagrampagina en website. 	 2020/10/15/dreiainasbeeld-terrorisme-nederland- 

53/DTN+53.pdf 
*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden "X 
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door meerdere politiek-salafistische aanjagers 
bepleit wordt. Zo delen andere online initiatieven 
('Al-Andalus Publicaties') en aanjagers van 
salafistische signatuur, zoals 

de activiteiten van MRWN. 

komt terug op eerdere 
standpunten t.a.v. ketting-takfier 

heeft afstand genomen van enkele van zijn eerdere 
opvattingen over het concept takfier (het 
verketteren en tot ongelovig verklaren van andere 
moslims). 	stond juist bekend als de 
meest uitgesproken en prominentste Nederlander 
binnen de zogeheten Hazimi-beweging.3  
Aanhangers van deze beweging zijn berucht om de 
extreme opvattingen die zij voorstaan over de 
reikwijdte van takfier.' 

In een Facebookbericht van 21 augustus jl. schrijft 
dat hij binnenkort een uiteenzetting wil 

delen met daarin: .k.",tkiáiai,t,,"1,iá..,k,„á 
.WEEMMEMPli~~ 

. Hij is naar eigen zeggen na een lange 
periode van afzondering en concentratie op de 
werken van de Salaf (de eerste drie generaties van 
de moslims) tot nieuwe inzichten gekomen. 
Vooruitlopend op een latere uitgebreidere 
toelichting geeft 	in een korte 
samenvatting alvast weer over welke specifieke 
elementen hij anders is gaan denken. 

Blijkens zijn samenvatting zit de verandering met 
name in zijn eerdere opvatting over wanneer een 
moslim verketterd moet worden als hij het nalaat 
mushrikeen (polytheïsten) te verketteren (en in het 
verlengde hiervan moslims die het weer nalaten die 
eerste moslim hierom te verketteren — het 
zogeheten ketting-takfier). Anders dan 
eerder actief uitdroeg, is hij nu van mening dat een 
moslim in sommige gevallen 

rechtvaardigingsgronden kan hebben om niet te 
(kunnen) voldoen aan de plicht takfier op 
mushrikeen uit te spreken. De basis voor deze 
nieuwe zienswijze zijn volgens, 	:1 historische 
documenten met uitspraken en overleveringen van 
de eerste drie generaties moslims. Hij is daardoor 
tot de conclusie gekomen dat zij strikt onderscheid 
maakten tussen zogenoemde 'onwetende' moslims 
en zij die niet-onwetend zijn. Die eerste groep kan 
verexcuseerd worden tot het plegen van takfier tot 
zij over de benodigde kennis beschikken om daar 
een weloverwogen oordeel over te vellen. 
Daarnaast hebben de eerste drie generaties 
moslims zich nooit uitgesproken over noch zijn zij 
overgegaan tot ketting-takfier, zo schrijft 
Hij noemt dit nu een vorm van 'extremisme in de 
religie' en lijkt zich impliciet uit te spreken tegen 
grondlegger van deze specifieke takfier-ideologie, 

sluit af door om 
vergeving te vragen aan eenieder die hij omtrent 
deze kwesties onrecht heeft aangedaan. 

3  Zie ook Weekberichten Internetmonitoring 3/2019 en 
26/2020 en Signalement Terrorisme en Radicalisering 2/2018.  

4  Zie 'De Hazimi-beweging: Een op takfir gebaseerde 
ideologie', NTA, juni 2020, ntadvies.nl en Signalement 
Terrorisme en Radicalisering 10/2020. 
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Commentaar monitorspecialist 
Gezien zijn eerdere steun voor het standpunt van 

ten aanzien van takfier maakt 
met zijn verklaring een tamelijk opvallende 
ommekeer in zijn denken. 	geldt in 
Nederland (en zelfs daarbuiten) als gezaghebben 
figuur binnen de Hazimi-beweging. Zowel de 
ideologische machtsstrijd die binnen ISIS-
gelederen in Syrië en Irak heeft gewoed over de 
bandbreedte van verkettering binnen de islam, als 
de discussie die binnen de mondiale jihadistische 
beweging (waaronder die in Nederland) over dit 
thema speelt, heeft de nodige sporen nagelaten. 
De gevolgen van dat conflict zijn aanzienlijk voor 
de jihadistische beweging, zoals ook in het meest 
recente Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland is 
beschreven: 'De discussie heeft geleid tot een 
duurzame netwerksplitsing langs ideologische 
lijnen, waarbij een pro-ISIS groep en een groep 
die op de Hazimi-lijn zit, is ontstaan'. Het is 
gezien de centrale rol van 	in dit conflict 
in Nederland interessant om te zien wat zijn 
nieuwe inzichten betekenen voor de Hazimi-
beweging in Nederland en in hoeverre dit een rol 
gaat spelen in de vete die al langer heerst tussen 
de Nederlandse 'Hazimi's' aan de ene kant en de 
pro-ISIS aanhangers aan de andere. Springt hij 
over naar de pro-ISIS groep (of een andere 
jihadistische stroming), neemt hij daarbij 
gelijkgestemden mee, of 'valt hij tussen wal en 
schip'? 

Opvallend detail; sinds een paar maanden zijn de 
kanalen van en publicaties op 

offline. 	, van 
, was het meest prominente 

Nederlandstalige online initiatief waarop 
extremistische opvattingen over de reikwijdte van 
takfier gepropageerd werden. Het gaat om kanalen 
op Telegram en Faceboák van zowel de 
Nederlandstalige 
Engelstalige variant 
Hoewel dit waarschijnlijk te maken heeft met de 
verklaring van 	over het afstand nemen 
van zijn eerdere opvattingen — voornoemde 

5  'Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53', p.9, NCTV, 
oktober 2020, nctv.n1  
6  Zie voor meer achtergrond over Café Weltschmerz ook 
Weekbericht Internetmonitoring 24/2019 of lees het artikel 
van NRC waarin Café Weltschmerz wordt geduid als 'het 

kanalen zijn min of meer gestoeld op die 
opvattingen — heeft hij zich (nog) niet 
uitgesproken over de reden achter het offline halen ," 
van zijn initiatieven en publicaties. 

Een belangrijk punt ter afsluiting; met het 
afzweren van enkele van zijn eerdere opvattingen 
neemt 	overigens zeker geen afstand van 
het jihadistisch gedachtegoed an sich of takfier als 
fundamenteel islamitisch concept. Wellicht dat de J 
door hem aangekondigde uitgebreidere toelichting ,1 
over zijn opvallende draai ons meer gaat zeggen 
over waar hij zich ideologisch gezien nu op de 
jihadistische ladder bevindt. 

II. Desinformatie 

Lancering magazine 'Gezond 
Verstand' met complottheorieën 
trekt aandacht landelijke media 
Op 30 september 2020 is een nieuw tweewekelijks 
magazine genaamd 'Gezond Verstand' gepubliceerd. 
Gezond Verstand omschrijft zichzelf als een 
'onafhankelijk blad [...] voor iedereen die objectief 
en waarheidsgetrouw geïnformeerd wil worden over 
wat er gebeurt in de wereld.' Hoofd-redacteur van 
Gezond Verstand is 

was eerder ook 
actief bij Café Weltschmerz waar hij in video's 
meerdere malen complottheorieën en desinformatie 
over COVID-19 en MH17 deelde. Ook was 

op 8 maart in Amsterdam aanwezig als 
spreker bij een 
symposium over MH17 georganiseerd door De 
Andere Krant, waarbij ook een Russische adviseur 
van president Poetin aanwezig was. 

In de eerste editie van Gezond Verstand zijn 
veertien artikelen opgenomen waarin bekende 
onderwerpen voor complottheorieën en 
desinformatie worden behandeld, zoals kritiek op de 
gevestigde media; ontkenning van 

platform voorcomplottheorieën over het [córona]virus'. Zie: 
'Corona, is dat niet gewoon een seizoensgriepje?', Andreas 
Kouwenhoven & Wilmer Heck, 6 september 2020, www.nrc.nl. 
7  Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 9/2020. 

als de 
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klimaatverandering door CO2-uitstoot; 
bagatellisering van de impact van het virus als 
'kunstmatige pandemie'; de promotie van de 
toepassing van hydroxychloroquine als medicijn; en 
de ontkenning van de betrokkenheid van Rusland in 
de vergifitiging van 	. Meerdere bronnen die 
door de auteurs zijn gebruikt zijn twijfelachtig, Zo 
wordt er verwezen naar initiatieven die de 
terroristische aanslag van 9/11 ontkennen en 
websites (waaronder Nederlandse) die in het 
verleden desinformatie hebben verspreid. Ook 
wordt er meerdere malen verwezen naar artikelen 
afkomstig van het Russische staatsmediabureau 
TASS. Opvallend is dat de bronnen niet in de 
papieren versie zijn afgedrukt maar alleen op de 
website van het initiatief te vinden zijn. 

De betrokken auteurs lijken zich te concentreren op 
een drietal initiatieven: naast de centrale rol van 
Café Weltschmerz, ook Climategate.nl (een website 
voor klimaatsceptici) en Uitgeverij De Blauwe 
Tijger. Dit laatste initiatief is in het recente 
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland geduid als 
ultraconservatieve uitgeverij die als doorgeefluik 
fungeert van anti-overheidspropaganda, nepnieuws 
en complottheorieën. 

Een korte rondgang op sociale media leert dat de 
eerste editie gratis is bezorgd in onder andere 
Hoorn, Groningen, Deurne, Limburg, Zutphen en 
Barendrecht. De verspreiding van de eerste editie is 
gecoiirdineerd via de website onsnetwerk.nu, 
waarbij particulieren zich kunnen aanmelden als 
distributiepunt en verkooppunt. Deze website 
coordineert ook de verspreiding van De Andere 
Krant. Op de voorpagina van de eerste editie staat 
dat het blad met een oplage van een miljoen 
exemplaren wordt verspreid, op de website en in de 
eerste editie van het blad staat geschreven dat het 
om een oplage van 100.000 exemplaren gaat. De 
volgende editie wordt op zaterdag 24 oktober 
gepubliceerd en gaat 3.60 euro kosten. Naast de 

Voorbeelden zijn Zerohedge.com, Globairesearch.ca, 
Novini.nl, Geotrendlinesml. 
g  www.aezondverstand.eu   

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53, pp 33-34, NCTV. 
httos://www.nctv.nl/documenten/oublicaties/2020/10/15/drei  
oinasbeeld-terrorisme-nederland-53  
11  Kritiek op coronabeleid wordt steeds vaker huis-aan-huis 
verspreid', 18 oktober 2020, www.nos.nl   

verkoop in winkels, is er ook een abonnementsvorm 
beschikbaar. 

De NOS berichtte op 18 oktober 2020 over de 
lancering en stelt dat 'kritische geluiden en 
complottheorieën al langere tijd hun weg vinden 
naar alternatieve online-media maar de oplage van 
de nieuwe papieren initiatieven groter lijkt dan 
ooit'. De Volkskrant wijdde op 21 oktober 2020 
een item aan het magazine waarin het onder 
andere onderzoek deed naar de financiering van het 
initiatief. Daarin beschreef De Volkskrant dat er 
meerdere Nederlandse ondernemers betrokken zijn 
bij de lancering van Gezond Verstand en garant 
staan voor het initiatief. 

Commentaar monitorspecialist: 
Complottheorieën en desinformatie die eerder 
vooral online te zien waren, krijgen nu ook steeds 
vaker vorm in offline media en een grotere aftrek. 
Met de komst van het tweewekelijkse blad Gezond 1 
Verstand is naast de irreguliere verschijning van 
De Andere Krant een nieuwe speler in de 
Nederlandstalige offline desinformatie markt 
ontstaan. Gezond Verstand onderscheidt zich van 
De Andere Krant door op meer verschillende 
onderwerpen in één publicatie te richten waar De 
Andere Krant zich per editie focust op een specifiek 
thema. Mogelijk tracht Gezond Verstand op deze 
wijze een grotere 'afzetmarkt' aan te boren. Er is 
sprake van samenwerking tussen de Nederlandse 
initiatieven die zeggen een alternatieve visie op 
het nieuws te bieden. Zo zijn verschillende auteurs i4  
van Gezond Verstand in het verleden regelmatig te 
gast geweest bij Café Weltschmerz en is voor de 
verspreiding van de eerste editie gebruik gemaakt 
van het netwerk van De Andere Krant. Het is nog 
onduidelijk of er ook bij toekomstige edities 
gebruik gemaakt gaat worden van het netwerk van 
De Andere Krant. 

De theorieën en boodschappen in Gezond 
Verstand, en de mensen die deze verspreiden, zijn 

'Wie en wat zit er achter het blad Gezond Verstand, met de 
'echte waarheid' over corona en 9/11?', Wafa al Ali & Hessel 
von Piekartz, 21 oktober 2020, www.volkskrant.nl   
13  Voorgaande edities gingen over 9/11, MH17, Gezondheid, 
Rusland, het financiële systeem, Latijns-Amerika, COVID-19 
en vrijheid - waarvan de laatste editie 500.000 exemplaren 
betrof. Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 2/2019 en • 
14/2019. 
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al langere tijd actief in Nederland. Zij verspreiden 
hun boodschap tot dusverre op allerlei manieren 
via bijvoorbeeld video's, blogs, sociale media, 
artikelen, en worden nu door Gezond Verstand in 
één blad samengebracht. Met COVID-19 is een 
'window of opportunity' ontstaan om het 
wantrouwen dat onder een deel van de bevolking 
bestaat over uiteenlopende onderwerpen verder 
uit te dragen en te verbinden. Uit de publicatie van;; 
Gezond Verstand blijkt een markt in Nederland 
voor dergelijke alternatieve media te zijn. Het is 
nog niet duidelijk hoeveel abonnees het blad 
inmiddels heeft en of het geheel op 
abonnementsinkomsten en giften kan blijven 
bestaan. 

De vorm en lay-out van Gezond Verstand ogen 
professioneel en lijken op die van reguliere media. 
Voor niet-geïnformeerde consumenten of lezers 
kan het blad daardoor moeilijk te onderscheiden 
zijn van reguliere kranten of magazines. Het is 
mogelijk dat lezers de informatie hierdoor eerder 
vertrouwen en een nieuwe groep lezers 
aangeboord wordt die online of uit zichzelf niet zo 
snel met het blad in aanraking zouden komen. 

Dergelijke offline media stelt het monitoren van de 
interactie met desinformatie voor een uitdaging. 
Zo is het engagement lastiger vast te stellendan 
online desinformatie: het is niet te zien of mensen 
de berichten leuk vinden, het verder delen of 
erover discussiëren, zoals bij desinformatie op 
online platforms. Tegelijkertijd is het wel de 
verwachting dat de artikelen in Gezond Verstand 
ook via de sociale mediakanalen en andere online 
initiatieven besproken zullen worden. Via die weg 
zal het engagement met dergelijke artikelen wel 
weer te monitoren zijn. 
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1. Terrorisme 

Online reacties in Nederland op 
aanslag in Nice 
In Frankrijk is het hoogste dreigingsniveau van 
kracht nadat in de ochtend van 29 oktober 2020 
drie bezoekers van een katholieke kerk in Nice met 
een mes zijn vermoord. De dader is opgepakt en 
zou een vermoedelijke islamistische terrorist zijn, 
een 21-jarige Tunesiër die vorige maand als illegaal 
migrant Europa is binnengekomen.' De aanslag in 
Nice is de derde terroristische daad met een mes in 
Frankrijk binnen een maand. Eerder waren er de 
aanval op 25 september 2020 bij het kantoor van 
Charlie Hebdo waarbij twee gewonden vielen,' en 
de onthoofding van de leraar 	op 16 
oktober 2020 nadat hij zijn klas spotprenten van de 
profeet Mohammed had laten zien. 

De aanslag in Nice heeft tot diverse reacties op 
sociale media geleid, ook in Nederland. Over. het 
algemeen is er met afkeuring, medeleven en 
bezorgdheid gereageerd. 

I RTLNieuws.nl, 'Dader Nice is 21-jarige man uit Tunesië', 29 
oktober 2020. 
2  AD.nI, 'Verdachte steekpartij bij Charlie Hebdo is 18-jarige 
Pakistaanse moslim', 25 september 2020. 

NOS.nI, 'Leraar onthoofd bij Parijs, mogelijk verband met 
Mohammed-cartoons', 16 oktober 2020. 
4  Zie bijvoorbeeld: 'IS Advocates Physical Violence Over 
Boycott to Impact France, Targeting French Companies in • 
Muslim World', SITE Intelligence Group, 29 oktober 2020, '24 
Pro-AQ Jihadists Sign Joint State.ment Calling on Muslims in 
France and Abroad to Target French Interests', SITE 
Intelligence Group, 29 oktober 2020, 'Pro-IS Group Urges 

De reacties vanuit Nederlandse salafisten en 
jihadisten zijn qua aantallen beperkt. Hoewel de 
meeste salafisten die wel reageren de aanslag 
afkeuren, overheerst de verongelijktheid en 
verontwaardiging over de blasfemische cartoons en 
pogingen van de Franse regering om de politieke 
islam in te perken. De reacties zijn hier en daar 
overgoten met een complotsausje. Zo zouden de 
aanslagen Macron wel opvallend goed uitkomen nu 
hij heeft aangekondigd de politieke islam en 
radicale moslims te willen bestrijden. 
Salafistisch aanjager 

schrijft in een bericht zich solidair te willen 
tonen met de Franse moslims die de komende tijd 
het 

Het jihadistische online initiatief 'Moslims in Dialoog' 
(MID) laat in een verklaring de aanslag in zijn 
geheel onvermeld en richt de aandacht in plaats 
daarvan op de bespottingen van de Profeet 
Mohammed. 
Internationaal gezien wordt vanuit (jihadistische 
sympathisanten van) ISIS en AQ veelvuldig 
opgeroepen Frankrijk te raken door een aanslag te 
plegen in Frankrijk of op Franse belangen in het 
buitenland.' De recente aanslagen in en tegen 
Frankrijk, waaronder die in Nice, juichen zij toe.' 

Vanuit extreemrechtse hoek wordt de aanslag 
gebruikt voor eigen propaganda doeleinden op 
sociale media. Enkele Nederlandse extreemrechtse 
Twitteraccounts wijzen op het vermeende gebrek 
aan medeleven en de 'juichende berichten' van 
moslims die internationaal op sociale media zijn 
verschenen als reactie op de aanslag. In dat kader 
werd geregeld ook de tweet van de oud-premier 
van Maleisië Mahathir aangehaald, die schreef dat 
moslims het recht hebben om moslims te doden. 
De nationalistische actiegroep 'Voorpost' gebruikt 
het incident in Nice voor werving: 'Kom met 

Muslims Choose Violence Over Peaceful Protest in Revenge on 
France', SITE Intelligence Group, 27 oktober 2020 en 'AQ-
aligned Media Unit Incites for Attacks in France. and Abroad, 
Dismisses Economic Boycott as Substitute for Violent Jihad', 
SITE Intelligence Group, 26 oktober 2020. 
5  Zie onder andere: 'Jihadists Overjoyed for Attacks in Nice 
and Avignon, France, and Jedda, Saudi Arabia', SITE 
Intelligence Group, 29 oktober 2020, 'Pro-AQ News Outlet 
Promotes Beheading of French Teacher in Revenge for Prophet 
Muhammad', SITE Intelligence Group, 22 oktober 2020 en 
'Jihadists Regard Executor of Beheading in France a "Martyr," 
Laud His Act', SITEW Intelligence Group, 16 oktober 2020. 
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Voorpost in verzet'. De extreemrechtse partij 
`Identiteit Nederland' (IDNL) tweet: 'Zolang de elite 
bewust de grenzen open laat, actief migranten 
binnenhaalt, criminele/illegale/terroristische 
migranten niet deporteert, geen 
remigratieprogramma's opstart stevenen wij op een 
burgeroorlog a la derde wereld af.' 

De extreemrechtse partij 'Nederlandse Volks-Unie' 
(NVU) vraagt zich af hoe politici en de media de 
berichtgeving gaan gebruiken en vraagt zich af of er 
nu ook massale demonstraties tegen de 
jihadistische islam komen. Daarbij verwijzen zij 
naar de grootschalige protesten van de 'Black Lives 
Matter'-beweging die volgde na de dood van 

. De anti-islam actiegroep 'Pegida Nederland' 
roept na het incident op tot een massale (jaarlijkse) 
herdenking van de (jihadistische) moord op 

, georganiseerd door 'Stichting Beeld van 
Pim' in de Linnaeusstraat en het Oosterpark in 
Amsterdam op 2 november 2020. 

PVV-leider Wilders roept via Twitter op tot i, 
en 

In een andere tweet stelt hij: 
0%,,n4.-Xf-le1-00-ffis 

-:,;15-504,552 

Eerder had Wilders met een publicatie van een 
spotprent van de Turkse president Recep Erdogan, 
getooid met een bom met een brandende lont, zich 
de woede van een groot deel van Turkije, inclusief 
president Erdogan, en van moslims wereldwijd op 
de hals gehaald. President Erdogan deed aangifte 
tegen Wilders wegens belediging. Tevens kondigde 
Erdogan een Turkse boycot af van Franse 
producten. Deze boycot vormt een protest tegen de 
behandeling van moslims in Frankrijk door de 
regering en de weigering van Macron iets te 
ondernemen tegen Mohammed-cartoons. In Turkije 
liggen zowel Macron als PVV-leider Wilders nu onder 
vuur. Wilders wordt door diverse Turkse media 
gezien als 'vijand van de islam en Turken'. Ook op 
diverse Turks-Nederlandse webfora blijft dit een 
prominent thema. 

Volkskrant.nl, 'Erdogan roept op tot boycot Franse 
producten, noemt Geert Wilders 'fascist", 26 oktober 2020. 

Commentaar monitorspecialist, 
De scherpe escalatie van onrust en 
geweldsincidenten rond het thema blasfemie 
versus vrijheid van meningsuiting in Frankrijk leidt 
ook in Nederland tot scherpe en polariserende 
online reacties. Tegelijkertijd mengt PVV-leider 
Wilders zich — nu, maar feitelijk al vele jaren - in 
de Tweede Kamer en in sociale media in het debat 
met uitingen die als grievend ervaren kunnen 
worden door moslims - met name door aanhangers-
van de Turkse president Erdogan. Daar staat 
tegenover dat de anti-islam uitlatingen van Wilders 
gretig aftrek vinden op de sociale media accounts 
van extreemrechts en rechts-populisten. 

Op basis van de (online) reacties en diverse 
signalen kan de voorlopige conclusie worden 
getrokken dat onder moslims in Nederland heel 
diverse gevoelens en opvattingen heersen: veel 
afkeuring en verbijstering, maar ook veel 
verongelijktheid. 	

- - 

Op basis van de reacties en signalen valt niet in 
kwantitatieve zin aan te geven in welke mate de 
gevoelens van woede, haat en ongelijkheid leven 
onder de moslimgemeenschappen in Nederland, 
waarbinnen een hoge mate van diversiteit bestaat. 

Vanuit Nederlandse salafistische en jihadistische 
hoek wordt zoals vaker nauwelijks direct 
gereageerd op de islamistische aanslagen of de 
dader(s). Ook nu weer na de aanslag in Nice wordt 
er gewezen op het gepercipieerde meten met twee 
maten als het gaat om moslims. Zo zou er bewust 
weinig aandacht zijn voor incidenten waarbij 
moslims het slachtoffer zijn. Ook zouden 
bijvoorbeeld spotprenten over joden als 
antisemitisme worden gezien en spotprenten over 
de profeet als vrijheid van meningsuiting. De 
salafisten en jihadisten weigeren te accepteren dat 
het in het Westen is toegestaan religie en 
belangrijke religieuze personen te bekritiseren en 
ze vinden dat moslims zich hier actief tegen 
moeten verzetten. 

Daarnaast spelen Nederlandse extreemrechtse 
groepen handig in op de anti-moslim en anti- 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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migranten sentimenten die bij een deel van de 
bevolking aanwezig zijn. Ze proberen de online 
discussie verder te polariseren door hun duidelijke 
`wij versus zij' stellingname. Daarbij worden in feite 
alle moslims en migranten op een hoop gegooid als 
potentieel gevaar, wordt de politieke elite 
medeplichtigheid verweten en wordt door 
sommigen de angst gevoed dat ons geweld en een 
'burgeroorlog' te wachten staan als vervolgstap op 
deze escalatieladder. Hoewel dit geluid dus online 
aanwezig is, staat daar tegenover dat de 
extreemrechtse groepen relatief onbeduidend zijn 
omdat ze klein in omvang zijn en een zwakke 
mobilisatiekracht hebben. 

Onlangs maakte de NCTV in DTN53 bekend dat 
het dreigingsniveau op 3 van de 5 staat. Dat wil 
zeggen dat een terroristische aanslag in Nederland 
'voorstelbaar' is. Aanslagen in Europa zijn 
doorgaans provisorisch en worden gepleegd door 
eenlingen. Ook na de aanslag in Nice blijft alertheid 
geboden omdat geradicaliseerde personen ook in 
Nederland kunnen toeslaan. Er zijn bij de NCTV 
geen concrete aanwijzingen bekend dat personen 
in Nederland geweld willen toepassen naar 
aanleiding van (vermeende) islambelediging of als 
reactie op islamistische aanslagen. Er is geen 
aanleiding het dreigingsniveau te verhogen. Het is 
echter niet uitgesloten dat copycat-gedrag of 
gevoelens van wraak, vermeende noodzaak of 
onmacht ertoe leiden dat ook in Nederland 
gewelddadige incidenten plaatsvinden. Dat past in 
het huidige dreigingsbeeld zoals weergegeven in 
DTN53. 

' NCTV, Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) nr.53, 15 	8  AD.nI, 
oktober 2020. 	 , 29 oktober 2020. 

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

Een blik op de actiegroepen en 
recente protestacties gericht tegen 
het Nederlandse coronabeleid 
De afgelopen weken is er op meerdere plaatsen in 
Nederland opnieuw gedemonstreerd tegen het 
coronabeleid en de afgekondigde maatregelen in de 
strijd tegen het Covid-19-virus. Zo demonstreerde 
de politieke beweging 'Vrij en Sociaal Nederland' 
met de actiegroep 'Viruswaarheid' op 24 oktober in 
Den Haag en was 	 ' een 
dag later ook aanwezig bij een protest in Brussel. 
Verschillende lokale initiatieven demonstreerden 
gezamenlijk op 27 oktober in Den Haag tegen de 
`spoedwet' die dezelfde ochtend door de Eerste 
Kamer werd aangenomen.'' Hiermee lijkt het einde 
van de protesten, die al enkele maanden gaande 
zijn, nog niet in zicht. Voor de aankomende weken 
zijn er opnieuw demonstraties gepland in onder 
andere Amersfoort, Goes, Rotterdam, Apeldoorn en 
Den Haag. 

Deze demonstraties worden door een breed pallet 
aan initiatieven georganiseerd, waarbij veelal 
dezelfde actiegroepen en beeldbepalende figuren op 
de voorgrond treden. Het gaat hier om een mêlee 
van anti-overheidsactivisten en complotdenkers, 
soms aangevuld met enkele extreemrechtse 
actievoerders. Een aantal van de actiegroepen is 
gezamenlijk actief onder de naam 'Algemeen 
Burger Collectier.'e Daarnaast zijn er de laatste 
weken ook enkele nieuwe lokale en online 
initiatieven opgericht. Hoewel er eerder sprake was 
van solidariteit tussen deze actiegroepen, lijken 
hierin de eerste haarscheurtjes te zijn ontstaan. 
Aanleiding is een KVK-uittreksel van Viruswaarheid 
(voorheen `Viruswaanzin') dat op sociale media 

9  Het protest werd georganiseerd door: Brabant in Opstand, 
Bevrijd Nederland Nu, Rotterdam in Opstand, Den Haag in 
Opstand en Sittard in Opstand. 
10  Actief onder bijvoorbeeld de volgende Facebookgroep: 
www.facebook.com/aroups/abcollectief  

circuleert. Daarop is te zien dat het initiatief in 
januari 2020 is opgericht. Critici zien hierin bewijs 
dat 	 door de 
Nederlandse overheid wordt ingezet als 
`gecontroleerde oppositie', aangezien het COVID-
19-virus in januari volgens hen nog nauwelijks 
aanwezig of bekend was in Nederland. 

Naast het organiseren van fysieke demonstraties 
organiseren actievoerders ook gerichte online acties 
om hun onvrede te uiten over het huidige 
coronabeleid. Zo werd afgelopen week een 
emailactie georganiseerd door, 

. Op Facebook en Telegram 
circuleerden e-mailadressen van senatoren met een 
voorbeeldbrief waarin protest werd aangetekend 
tegen de invoering van de spoedwet.' Na oproepen 
van diverse actiegroepen zijn de e-mail-inboxen 
van veel senatoren overspoeld door vrijwel 
gelijkluidende protestmails.. 

Uit berichtgeving op Telegram blijkt dat sommige 
actievoerders demonstraties en e-mailacties niet 
ver genoeg vinden gaan en opriepen om hardere 
acties uit te voeren. Zo plaatste een voorman van 
een lokale actiegroep op hun Telegramkanaal de 
oproep om knuppels te kopen vergezeld met foto's 
van kruisbogen. In hetzelfde Telegramkanaal van 
deze lokale actiegroep werd ook een lijst met 
adressen van Nederlandse politici en twee 
journalisten gedeeld. Kort daarna werd dit 
Telegramkanaal om onbekende reden verwijderd. 
Hoewel dergelijke oproepen vooralsnog uitzonderlijk 
zijn, is de harde toon in het online debat de 
afgelopen weken niet geluwd. Zo was na de 
stemming van de spoedwet op dinsdag 27 oktober 
de hashtag '#Burgeroorlog' tiending op Twitter.': 
Deze hashtag ging vergezeld van de oproep om 
dezelfde avond naar Den Haag af te reizen. Hier 
werd echter niet of nauwelijks gehoor aan gegeven. 

Actiegroepen en actievoerders die via sociale media 
live verslag proberen te doen van hun 

11  'De Eerste Kamer wordt bestookt met boze mails over de 
coronawet, maar dan de versie van vijf maanden geleden', 24 
oktober 2020, www.trouw.nl   
12  De hashtag '#burgeroorlog' zorgde ook voor de nodige 
hilariteit op sociale media waar deze deels werd gekaapt en er 
een 'oorlog' werd voorgesteld tussen ficDonalds en Burger 
King. 

Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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demonstraties ondervinden de laatste weken steeds 
meer hinder van sociale media platformen die 
optreden tegen 'de verspreiding van desinformatie'. 
In reactie daarop zijn de actievoerders voortdurend 
op zoek naar nieuwe platformen of maken 'back-up' 
accounts aan om de eigen boodschap te kunnen 
blijven verkondigen. In de verspreiding van 
desinformatie is met name op Telegram een 
kruisbestuiving te zien tussen de Nederlandse 
QAnon-beweging en actiegroepen die kritisch zijn 
over de aanpak van COVID-19. Tussen beide online 
groepen wordt desinformatie over (de aanpak van) 
het COVID-19-virus gedeeld. Dit wordt vaak gedaan 
door personen die onderdeel uit maken van beide 
online communities. 

Commentaar monitorspecialist 
De onderlinge solidariteit binnen de pluriforme 
protestbeweging dreigt slachtoffer te worden van 
het eigen complotdenken. De eerste countouren 
worden zichtbaar van verschillende stromingen 
binnen de brede protestbeweging. Een 'politieke' 
stroming wordt gevormd door 'Viruswaarheid' 
samen met de politieke beweging 'Vrij en Sociaal 
Nederland'. Deze stroming tracht mede via 
politieke deelname haar agenda te realiseren. 
Binnen deze samenwerking zijn spilfiguren actief 
die betrokken zijn bij beide initiatieven. 

Een tweede stroming bestaat uit actiegroepen en 
actievoerders die de huidige koers van 
demonstraties en online acties vooralsnog blijven 
volgen. Deze stroming draagt vooralsnog geen 
eigen agenda uit en streeft op dit moment ook 
geen politieke deelname na. Een laatste stroming, 
bestaande uit een enkele actiegroep en enkele 
individuen, ziet geen heil meer in de geplande 
demonstraties en roept op tot hardere acties. De 
hier beschreven opdeling is zeker niet in beton 
gegoten. Het verleden heeft laten zien dat 
samenwerking tussen de verschillende 
actiegroepen en personen vaker ad hoc en 
opportuun plaatsvindt. Nieuwe ontwikkelingen, 

13  Voorbeelden zijn het interview met de voorman van de 
actiegroep 'Nederland in Opstand' voor het tv-programma 
'Danny op Straat' Zie: 'Steeds vaker INTIMIDATIE & 
AGRESSIE bij corona-demonstraties 1 DANNY OP STRAAT 
S02E07'. Op: 
https ://www.youtube.com/watch?v=  5i 5iPuHxGS k en  

zoals een aankondiging van een algehele lock-
down, kunnen als katalysator voor toekomstige 
samenwerkingen fungeren. 

De recente media-aandacht voor de actiegroepen 
en complotdenkers in hun strijd tegen het huidige 
coronabeleid geeft deze groepen disproportioneel 
veel invloed, versterkt maatschappelijke 
tegenstellingen en vergroot bij sommigen de",  
ontvankelijkheid voor complottheorieën. Zoals 
geconcludeerd in het recente gepubliceerde 
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland kunnen kleine 
groepjes en eenlingen in deze context 
radicaliseren. Hoewel de actiegroepen en betrokken 
actievoerders zeer uitgesproken zijn, blijkt uit 
recente ontwikkelingen ook dat de doorvertaling 
naar de fysieke ruimte vaak beperkt blijft. Het is 
afwachten of deze trend zich bij de nieuwe 
aangekondigde demonstraties zal voortzetten o 
dat er door enkelen de stap naar hardere acties 
daadwerkelijk gemaakt zal worden. 

- 	 , 

besteedde het tv-programma 'Zondag met Lubach' een item 
aan de rol van sociale media in het groeiende wantrouwen 
richting de overheid waarbij meerdere complottheorieën de 
revue passeerden. Zie: 'De online fabeltjesfuik. Zondag met 
Lubach (S12)'. Op: 
https://www.youtube.com/watch?v.FLoR2Spftwg  

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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Disclaimer 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse 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 ais 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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I. Terrorisme 

Online reacties op aanslag Wenen 
In de avond van 2 november 2020 vond een 
aanslag plaats in de binnenstad van Wenen. 
Hierbij zijn vier burgerdoden gevallen en circa 
tweeëntwintig (zwaar)gewonden. De vermoedelijke 
dader, 	u , is diezelfde avond nog 
gedood ad& de politie. Hij droeg een 
nepbomgordel, een geweer, handpistool en een 
machete. Volgens de Oostenrijkse autoriteiten 
stond 	te boek als een ISIS-sympathisant. 
Dit leek later te worden bevestigd doordat een 
video opdook waarin 	een eed van trouw 
uitsprak aan ISIS-leider 

ISIS zelf claimde de aanslag een dag 
later in een verklaring van het aan ISIS gelieerde 
persbureau Amaq.2  

Afbeelding 

De aanslag in Wenen is in de eerste dagen na de 
gebeurtenis een veelbesproken onderwerp op 
Nederlandstalige sociale media geweest. Het ging 
daarbij overwegend om geschokte reacties en 
steunbetuigingen aan de slachtoffers. Er zijn echter 
ook de nodige reacties met een meer cynische 
ondertoon geplaatst, waarin men verwijten uitte 
naar de islam, moslims, migranten, de 
multiculturele samenleving en politici die met hun 
gevoerde beleid de weg voor deze terrorist vrij 
zouden hebben gemaakt. 

Op sociale media kregen talkshows en 
nieuwszenders kritiek omdat zij op de avond van de 
aanslag nauwelijks aandacht hebben besteed aan 
het voorval. In de reacties vroeg men zich af welke  

prioriteiten de (nieuws)zenders hanteren. In 
sommige reacties werd de link gelegd met de 
aanslag op r, 	1, precies zestien jaar 
eerder, op 2 november 2004, waarbij wordt 
geconcludeerd dat sindsdien nauwelijks vooruitgang 
zou zijn geboekt. 

Uit Nederlandstalige jihadistische hoek is nauwelijks 
op de aanslag gereageerd. Het jihadistische 
initiatief 'Ahl as-Soennah Publicaties' (ASP) verwijst 
in een bericht wel naar de aanslag en suggereert 
dat de Oostenrijkse overheid (net als eerder de 
Franse) voordeel zal proberen te halen uit de 
aanslag. Daarom betuigt ASP haar medeleven naar 
'alle onschuldige moslims die nu de voordeur 
ingetrapt krijgen, vredige moslimgezinnen waarvan 
de rust bruut verstoord wordt door tientallen 
gemaskerde agenten die ineens naar binnen vallen, 
moskeeën die gesloten gaan worden, islamitische 
liefdadigheidsinstellingen en moslim-ondernemers 
die nu ineens het leven zuur gemaakt gaat worden, 
et cetera.' In internationale pro-ISIS kanalen wordt 
de aanslag juist toegejuicht en de aanslagpleger 
geprezen. Salafistische prediker 

sprak zich in een Facebookbericht uit 
tegen de aanslag en de aanslagpleger. Daarbuiten 
is door salafisten weinig op de gebeurtenissen 
gereageerd. 

Voormalig DENK-leider Tunahan Kuzu heeft de daad 
in een tweet veroordeeld. Ook uitte hij zijn 
frustratie over verwijtende berichten die hij 
ontvangt en leest (o.a. van Wilders) waarin het 
hebben van een (vermoedelijke) islamitische- en 
migrantenachtergrond van zowel de dader van deze 
aanslag als in algemene zin verdacht worden 
gemaakt. Op Nederlandstalige Turks-
nationalistische platforms is veel aandacht besteed 
aan twee Turks-Oostenrijkse moslimjongeren die 
tijdens de aanslag twee slachtoffers te hulp zijn 
geschoten. Er zijn verder een aantal Turkse 
Nederlanders, zoals 	 , die openlijk 
de schuld aan Europa zelf geven. 

PVV-leider Wilders reageerde in enkele tweets op de 
aanslag, onder meer met een verwijt naar premier 
Rutte en een oproep om de grenzen te sluiten: 

1  'Amaq Releases Video of Vienna Attacker Pledging to IS 
Leader', SITE Intelligence Group, 3 november 2020. 
2  'IS Claims Credit for Vienna Attack', SITE Intelligence Group, 
3 november 2020. 
3  Zie bijv. 'Jihadist Says Vienna Attack "Part of the Bill" for 
Austrian Involvement in U.S.-led Coalition', SITE Intelligence 
Group, 2 november 2020, 'Pro-IS Group Quickly Capitalizes on 
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- .4  In een andere tweet 
schrijft Wilders dat islam ons de oorlog heeft 
verklaard en roept hij op hem tot premier te kiezen; 
hij zal dan genadeloos en keihard terugslaan. 
Extreemrechts en rechts-populisten in Nederland 
leggen verder vooral een link tussen immigratie en 
jihadistische aanslagen; ook wordt de berichtgeving 
van de 'mainstream media' bekritiseerd (te weinig 
aandacht, het niet-direct benoemen van de 
achtergrond van de dader). Zo twitterde 

twitterde dat de overeenkomst 
tussen corona en islam is dat  

. Internationaal 
zijn er rechts-extremisten die vanuit antisemitisch 
of accelerationistisch standpunt toejuichen dat het 
een aanslag in een joodse wijk is - zelfs al heeft de 
dader een islamitische achtergrond. 

Commentaar monitorspecialist 
De aanslag in Wenen volgt op twee aanslagen in 
Frankrijk (Conflans-Saint-Honorine op 16 oktober 
en Nice op 29 oktober 2020 jl.) die veel aandacht 
hebben gekregen in zowel de reguliere media als 
online; ook zijn de afgelopen dagen mogelijk één of 
meer aanslagen voorkomen in Frankrijk. Onduidelijk 
is of de dader in Wenen door deze aanslagen werd 
getriggerd. Het is goed mogelijk dat ook de huidige 
cartoonrel een rol heeft gespeeld bij de timing van 
de dader. Andere mogelijke factoren die eventueel 
in de planning hebben meegespeeld, zijn de 
lockdown (de dag erna vanaf 3 november 2020 in 
Oostenrijk van kracht) en de katholieke gedenkdag 
Allerzielen (2 november 2020). Om die reden waren 
op de avond van 2 november veel mensen op 
straat. 

Anders dan bij veel andere recente aanslagen 
waarbij gebruik gemaakt werd van messen of 
steekwapens is in Wenen gebruik gemaakt van een 
automatisch vuurwapen. Dit duidt op enige mate, 
van voorbereiding omdat dit wapen - anders dan 
steekwapens - in de regel niet direct voorhanden is . 

4  Zie: 

Zie: 

° Zie: 

Mogelijk is de dader gefaciliteerd. De Oostenrijkse 
politie verricht intensief onderzoek naar de 
omgeving van de dader. Verreweg de meeste 
jihadistische en radicaal-islamistische aanslagen 
werden door één dader gepleegd de afgelopen 
jaren. Het gebruik van een nepbomgordel is een 
vaker beproefde tactiek bij recente aanslagen in 

!, Europa. Een (nep)bomgordel draagt bij aan het 
angstaanjagend effect en verhoogt de kans om 
doodgeschoten te worden en - in de ogen van de 
dader - te sterven als 'martelaar'. 

Hoewel de precieze aanleiding in dit geval nog 
onduidelijk is, is er mogelijk sprake van een recenter 
opleving van terrorisme door eenlingen (zich uitend 
in aanslagen en pogingen daartoe) door 
extremistische reacties op (beleefde) blasfemie en 
maatregelen tegen de radicale islam (met name in 
Frankrijk); zaken die breed zijn uitgemeten in de 
media. Bondskanselier Kurz heeft zich, zoals 
premier Rutte en vele andere nationale leiders, in 
krachtige bewoordingen achter de Franse president 

g  Macron geschaard. Oostenrijk heeft na 2015 ook 
veel negatieve reacties uit islami(s)tische kringen 
gekregen op wetgeving uit dat jaar die buitenlandse 1, 
financiering verbiedt en op de sluiting van diverse 
moskeeën en de uitzetting van enkele imams in 
2018. 

(Beleefde) blasfemie en de maatregelen kunnen als 
`triggerevent' voor islamistisch geweld worden 
beschouwd. Er zijn bij de NCTV geen aanwijzingen 
bekend dat deze kwesties op dit moment in 
Nederland radicale personen aanzetten tot gebruik 
van geweld. Wel is duidelijk dat het thema 
blasfemie ook in Nederland sterke reacties oproept 
onder een deel van de moslims die niet binnen,de 
jihadistische hoofdstroom vallen. Een petitie yopr 
het strafbaar stellen van beledigen van de profeet is 
inmiddels bijvoorbeeld al 117.000 keer 
ondertekend. 

- In algemene zin worden mobiliserende kwesties 
samen met de opkomst van nieuwe 
leiders/aanjagers en van nieuwe inspirerende 
personen/bewegingen - gezien als sleutelfactoren 
voor de ontwikkeling van de jihadistische beweging 
- en mogelijk haar geweldsbereidheid - in 

7  Zie: 
~1§1 
8  Bijv.: 
~ffl 
''Oostenrijk sluit moskeeën en pakt mams aan', AD.nl, 8 juni 
2018. 
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Nederland (Aandacht voor) blasfemie (met name m II. 
2018) heeft de afgelopen jaren voor de Nederlandsel 
jihadistische beweging niet als een Iriggerevent' 
voor geweld gewerkt. Wel werd in 2018 een aanslag 

!gepleegd door een 'inreizende' extremist 	r 

`Amsterdam CS) en werd een man gearresteerd 
die een aanslag op Wilders wilde plegen 

). 

Er is nu geen aanleiding het dreigingsniveau 
terrorisme (nu 3, 'aanzienlijk', op een schaal van 5 
te verhogen. Wel groeit de voorstelbaarheid van 
een aanslag in Nederland, gezien de mogelijke 
werking van (beleefde) blasfemie - en de ruime 
(media-)aandacht ervoor - als mobiliserende 
kwestie. De oproep van OCW om deze week 
aandacht te besteden aan de onthoofding in 
Frankrijk kan de emoties rond het thema blasfemie 
onder sommige jongeren versterken. Getuige ook 

t de recente bedreigingen van docenten in Rotterdam 
en Den Bosch die het thema in de klas wilden 
bespreken. Hetzelfde geldt voor 

, die deze week op YouTube een 
video plaatste waarop hij bij de herdenking van de 
moord op Theo van Gogh enkele pagina's uit de 
Koran scheurt en 'erop spuugt'. 

Door aanhoudend terroristisch geweld wordt de 
polarisatie in de samenleving aangewakkerd. Er zijn 
op dit moment echter geen signalen dat er in 
Nederland vanuit rechts-extremistische hoek geweld 
jegens moslims of islamitische objecten worden 
voorbereid, zoals dat ook in het recente verleden bij 
islamistische aanslagen en toegenomen (online) 
polarisatie niet het geval was. 

Zie bijv. Weekbericht Internetmonitoring 36/2018, 
Signalement Terrorisme en Radicalisering 16/2018 en 
• 90' 	 - 	 • 
m~smumwmasm, 29 oktober 2020, AD.nl. 
" Zie bijv. Signalement Terrorisme en Radicalisering 2/2020, 
16/2018 en 14/2018. 
12  Zie: 'Rotterdamse docent bedreigd door leerlingen om 
spotprent', RTL Nieuws, 3 november 2020, 
https://www.rtInieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5194595/   
rotterdam-emmauscollepe-bedreiging-leraar-spotprent-profeet 
en 'Ook onveilige situatie op school Den Bosch na tonen 
spotprent', Trouw, 5 november 2020, 
https://www.trouw.nl/binnenland/ook-onveilicie-situatie-oci-
school-den-bosch-na-tonen-spotprent—be1393fa/. 

Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Gebeurtenissen Frankrijk 
mobiliseren islamisten (salafisten, 
Moslimbroeders, jihadisten en 
HUT) 
De herpublicatie van Mohammed-cartoons en 
maatregelen van de Franse president Emmanuel 
Macron tegen het 'islamitische separatisme' en 
'parallelle instituties' in Frankrijk houden de 
gemoederen van islamisten (salafisten, 
Moslimbroeders en jihadisten) in Nederland online 
bezig. Een aantal salafistische aanjagers en 
organisaties maar ook andere islamistische 
activisten grijpen de ontstane spanningen rond de 
wereldwijde 'Campagne voor Steun aan de Profeet' 
en de boycot van Franse producten aan om moslims 
op te roepen op te komen voor de islam en de 
'islamofobie'. 

Een willekeurige maar niet uitputtende greep uit 
personen, initiatieven en organisaties die zich 
hebben gebogen over de recente ontwikkelingen in 
Frankrijk waarbij termen als 'groeiende 
moslimleed', 'kruistocht tegen islam en moslims', 
etc, passeren zijn jihadistische initiatieven (Ahl as-
Soennah Publicaties , Changing Minds, 
Content4Muslims, 	, Al-Andalus Publicaties 
en Moslims in Dialoog). Dit geldt ook voor 
salafistische aanjagers — en initiatieven Loom 

'uwkeuze.net', Stichting Ibaadu- 

14  Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 42/2020 en 
Signalement Terrorisme en Radicalisering 14/2020. 
ls Ahlus-Sunnah.Publicaties II gaat door op Ahl as-Soennah 
Publicaties en andersom wanneer het jihadistische platform 
offline wordt gehaald. Zie o.a. Facebook Ahlus-Sunnah 
Publicaties II, 5 november 2020 en "Forum jihadisten: 
onthoofding Franse leraar 'gewoon een toneelstuk" in De 
Telegraaf, 6 november 2020. 
16 
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Arrahmaan en HudaTV NL). Ook de islamistische 
organisatie Hizb ut-Tahrir Nederland (HUT) en 

besteden hier ook de 
nodige tijd aan in diverse posts, live sessie en 
persverklaring. 

In politiek-salafistische hoek valt de door 
op Facebook geplaatste publicatie op. Dit is 

een verklaring van de Liga van Moslimgeleerden 
(Muslim Scholars Association) naar aanleiding van 
uitspraken van Macron en de herpublicatie van de 
Mohammed-cartoons door Charlie Hebdo. In het 
communiqué, getiteld: 'Reactie op de uitspraken 
van de misdadiger Macron' wordt gesteld dat 'het 
verplicht is om beledigers van de profeet te 
vervloeken, te verwijderen en op afstand te houden 
van iedere vorm van het goede in het aardse leven 
maar ook in het hiernamaals. God heeft hen een 
zware pijn in het hiernamaals beloofd [...]' Deze 
oproep is gericht aan moslims en is te beschouwen 
als een impliciete doodsfatwa tegen iedereen die de 
profeet beledigt, en in het bijzonder president 
Macron die gekwalificeerd wordt als misdadiger en 
derhalve in aanmerking komt voor de doodstraf. 

Opmerkelijk in dit verband is dat jonge salafistische 
aanjagers uitspraken van gezaghebbende politiek-
salafistische geestelijke leiders over de belediging 
van en de steun aan de profeet reproduceren. 
Enkelen betuigen ook persoonlijke loyaliteit aan 
geleerden in het Midden-Oosten. Het gaat hier met 
name om geestelijke leiders uit Koeweit, zoals 

en 
die al enige tijd enige 

naambekendheid hebben in Nederland in verband 
met hun lezingen bij alFitrah in Utrecht, as-Soennah 
in Den Haag en Al-Fourqaan in Eindhoven. 

Naast de omvang valt ook de felheid van deze 
reacties op. In het oog springend is 

een prediker die zijn afkeer zeer actief 
uit op sociale media. Zo heeft hij het op zijn 
Facebookpagina over de vermeende 'groeiende 
islamfobie': 

• In de 
berichtgeving staat de 'hypocrisie' van de Franse 
overheid waarbij door nieuw beleid het 

Zie Facebook p 	, 26 oktober 2020. 

slachtofferschap van moslims en islamitische 
organisaties centraal staat. Ook benadrukt --- 

de legitimiteit en verplichting voor moslims om 
op te staan tegen beledigingen van de profeet en 
doet herhaaldelijke oproepen om Frankrijk en 
Franse producten te boycotten. 

Naast Frankrijk en Franse politici zelf, is daarbij ook 
de nodige aandacht voor politici uit andere landen 
die zich over deze gebeurtenissen hebben 
uitgesproken, zoals premier Rutte, PVV-leider 
Wilders en de presidenten van Turkije (Erdo,jan) en 
Pakistan (Khan). Rutte en Wilders kunnen hierbij op 
de nodige hoon rekenen vanwege hun steun voor 
Macron, terwijl de reacties van Erdoóan en Khan 
juist als positief worden gezien vanwege hun kritiek 
op Macron, President Erdoóan springt hieruit als 
krachtige moslimleider en krijgt alle steun. 

Commentaar monitorspecialist 
De als blasfemische ervaren Mohammed-cartoons 

, die in Frankrijk zijn getoond, maar nog meer de 
maatregelen die de Franse regering recent heeft 
aangekondigd om de politieke islam die streeft naar 
een parallelle samenleving te bestrijden, zorgen 
voor felle reacties binnen diverse kringen. De zyF  
ontwi keiingen in Frankrijk fungeren in de ogen van 

`' jifia'sten salafisten en andere islamisten als koren 
op delen voor de groeiende islamfobie. Het is 
een krachtige mobiliserende factor die er in ieder 

; geval online voor zorgt dat jihadistische, 
salafistische en islamistische moslims ondanks de 
ideologische verschillen zich - op nationaal en 
internationaal podium (Turkse en Arabische media) 
eensgezind uitspreken tegen dat wat zij zien als een 
aanval op de islam en een onrechtvaardige inperking 
van hun grondrechten. 

• Het thema 'westerse islamofobie' heeft zich met he 
nieuwe offensief tegen Frankrijk ontwikkeld tot een 
thema dat niet alleen alle.,4  gi roeperingen van het 

; islamistisch spectrum vergri' igt maar ook statelijke 
en niet-statelijke actorelerbindt in hun strijd 

•_ tegen gepercipieerde 'westerse islamofobie' en 
'hegemonie'. Daaffij wordt de aanleiding voor deze 
'angst voor de islam' doorgaans afgedán met de 

Argrorffl. 
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; korte mededeling dat elke vorm van geweld 
`natuurlijk' veroordeeld wordt. 	. 
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6 november - 13 november 2020 

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. Extremisme, radicalisering en polarisatie 	2 

Affiches 'Volksverzet' verschijnen in straatbeeld 2 

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 
10.2g 

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

Affiches `Volksverzet' verschijnen 
in straatbeeld 
Het nieuwe extreemrechtse initiatief `Volksverzet' 
heeft in de afgelopen maanden op verschillende 
plekken in Nederland grote affiches geplakt met 
daarop nationaal-socialistische teksten. 
Afgelopen maandag werden op het gemeentehuis 
van het Limburgse Voerendaal posters aangetroffen 
met de teksten "Doodstraf voor pedo's" en 
"Nationaal socialisme. We zijn terug!". De gemeente 
heeft aangifte gedaan.' Ook in Valkenburg, Heerlen 
en Den Bosch zijn in de afgelopen week posters van 
Volksverzet in het straatbeeld opgedoken. 
Sinds begin augustus zijn er tevens affiches 
opgehangen in Haarlemmermeer, Tiel, Etten-Leur, 
Eindhoven, Landgraaf, Maastricht, Apeldoorn, 
Leidschendam, Breda, Dongen, Tilburg, Beek, 
Geleen, Sittard en Meersen. Behalve de hierboven 
al genoemde teksten, stonden op deze posters 
teksten als "White Lives Matter", "Trots Germaans", 
"Eén Volk Eén Vaderland" en "Voor Volk en 
Vaderland". In Heerlen werd bovendien een groot 
zwart doek op een drukke rotonde bespoten met de 
tekst "Volksverzet.com". In Beek werd een Joods 
monument beplakt met pamfletten van 
Volksverzet.'- De groep toont van al deze acties 
afbeeldingen op haar eigen Telegramkanaal. 

Op hun eigen website noemt de groep zichzelf een 
organisatie 'bestaand uit echte Nationaal 
Socialisten, die het zat zijn om te zien hoe ons land 
en volk vernietigd worden.' Ook staat er: `De 
huidige politiek is een poppenspel van 
compromissen en leugens, geen enkele partij zet 
zich daadwerkelijk in voor het eigen volk. Hierdoor 
voelen wij ons genoodzaakt om in verzet te komen.' 
Volksverzet schrijft op haar website tegen 'de 
omvolking', tegen de 'samensmelting van volkeren' 
(volkeren moeten naast elkaar leven en er is geen 
superieur ras) en tegen 'de schuld-economie' te 
zijn. De groep is voor 'nationale vrijheid', voor een 
`Groot-Nederland' en de 'creatie van een 
Germaanse Unie' en voor 'een terugkeer naar de 
natuur'. 

Commentaar monitorspecialist 
Het extreemrechtse initiatief `Volksverzet' is in 
2020 opgericht. Met de naam Volksverzet verwijst 
de organisatie naar de wens om ten behoeve van 
het eigen volk een revolutionaire omwenteling te 
bewerkstelligen. De groep is uitgesproken 
nationaal-socialistisch en antisemitisch. Ze streeft 
naar een herstichting van het Derde Rijk en een 
vereniging van alle 'Germaanse landen' onder één 
vlag• 

1  HartvanNederland.nl, 'Extreemrechtse groep Volksverzet 
	

2  Limburger.nl, 'Joods monument in Beek beplakt met 
plakt posters: 'Doodstraf voor pedo's'', 9 november 2020. 	extreemrechts affiche, passerende oud-wethouder grijpt in', 

30 augustus 2020. 
*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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Er is niets bekend over de precieze offline aanhang 
van Volksverzet, maar deze lijkt klein. De groep 
heeft een website (Volksverzet.com) en is sinds 
begin augustus 2020 actief op Telegram (149 
leden). De activiteiten van Volksverzet beperken 
zich op dit moment tot het verspreide -van 
propaganda op internet, met zeer uitg sproken 
extremistische ideeën, en het plakkerian posters. 
Daarbij valt tevens op dat de groep zich uitspreekt 
voor de doodstraf voor pedofielen., 

Volksverzet is vooral actief in Limburg. Vorig jaar 
verschenen er overigens ook al neonazistische 
posters bij Vluchtelingenwerk Maastricht, toen door 
het initiatief Folksfront. Op het Nederlands-Duitse 
online subforum 'Volksfront' op Folksfront.com  
waren destijds in ieder geval twee personen uit 
Maastricht actief. Folksfront is met name in de VS 
actief; in Nederland hebben we recent niks meer 
van deze groep vernomen. In juli 2020 werd in 
Heerlen een man - tegelijkertijd met zeven andere 
verdachten in Duitsland - opgepakt die ervan 
verdacht wordt de leider te zijn van een criminele 
neonazistische organisatie in Duitsland. De man 
zou lid zijn van de antisemitische 'Goyim Partei 
Deutschland'. 

Op diverse internationale Telegramkanalen en 
alternatieve sociale media platformen, waarop ook 
Nederlanders actief zijn, is een ruim scala aan 
nationaal-socialistische en antisemitische content 
te vinden die in principe voor iedereen toegankelijk 
is. Ook zijn er verscheidene signalen dat op 
diverse, vaak besloten Nederlandstalige chats of 
groepen op Telegram (o.a. open kanaal 'De Bezem' 
met 184 leden), Facebook, VKontakte, Discord of 
WhatsApp of op webfora met gelimiteerde toegang 
dergelijke content wordt gedeeld. Bovendien is er 
een jonge, nieuwe generatie ontstaan die met het 
internet en communicatieapps is opgegroeid. Zij 
zullen zich niet snel verbinden aan een 
'ouderwetse' groep, maar komen op genoemde 
kanalen, groepen en chats in aanraking met rechts-
extremistisch gedachtegoed. Door de geringe 
aantrekkingskracht van gekende kleine 
extreemrechtse en rechts-extremistische groepjes  

kunnen online radicaliserende Nederlandse 
personen uit het zicht blijven. 

De totale omvang van de online nationaal-
socialistische aanhang en community in Nederland 
is derhalve niet precies in te schatten. Daarnaast 
zijn er in Nederland slechts weinig neonazi's 
openlijk op straat actief en vinden er in Nederland 
geen grootschalige extremistische neonazistische 
activiteiten plaats. 

3  Zie bijdrage `Nationaal-socialistische groep 'Folksfront' actief 	4  AD.nl, 'Oprichter Duitse antisemitische partij opgepakt in 
in Nederland' in Weekbericht Internetmonitoring 43/2019. 	Limburg', 17 juli 2020. 
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Disclaimer 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse 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. 

Inhoudsopgave 
I. Extremisme, radicalisering en polarisatie 	2 

profileert zich 
als 'gematigde' jihadist 	 2 

II. Desinformatie 	 4 

Een verkenning naar de Nederlandstalige QAnon- 
beweging op Telegram 	 4 

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 
10.2g 

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



pleit voor een middenweg tussen de 
twee 'extremen' van enerzijds 

Mfflaralaa~17  
. Jihad is iets om trots op te 

zijn volgens .. 
katáK~11111 

NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 47/2020 

Ak;g:k 
profileert zich als 'gematigde' 
jihadist 

4g.tgeiel heeft zich in een 
bericht op Facebook op 18 oktober jl. uitgesproken 
over het islamitische concept jihad. Hij benadrukt 
dat hij hiermee doelt op jihad zoals deze 
ar1 	rgsg, namelijk in 

de vorm van de gewapende strijd tegen de vijanden 
van de moslimgemeenschap, 
positioneert zich met zijn opvatting over jihad als 
een 'gematigde' jihadist. 

	 stelt in het Facebookbericht vast dat de 
hedendaagse moslimgemeenschap vervreemd is 
geraakt van 	'-:-3 ,;..111 voy.,,-,, 

. De oorzaak 
hiervan is volgens 	 dat geleerden en 
islamitische voorgangers niet langer onderwijzen 
over jihad. Dat komt voort uit angst bij deze 
geleerden en voorgangers voor vervolging en 
schreeuwende krantenkoppen, en onder druk van 
de overheid, aldus 	 1. Als gevolg van de 
vervreemding van het concept jihad, ziet hij dat er 
een verdeling in twee 'extremen' is ontstaan: ra 

1. De andere groep 
moslims is jihad volgens 	 1 gaan 
beschouwen 1 

. Deze groep zou 
jihad onterecht als iets uit het verre verleden 
beschouwen. 

W~MMI 
EMM~R~M~~~á 

~~1111~1~~1~ 

Mailaili~.11~11/11111/11111~9 
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Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Fiqh staat voor jurisprudentie van islamitische wetgeving, de 
sharia. 

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



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 47/2020 

Commentaar monitorspecialist 

. Zijn radicale 
opvattingen hebben regelmatig tot controverse 
geleid. 

Ook 
geniet hij tot op zekere hoogte aanzien binnen 
sommige jihadistische kringen en onderhield 

'.' Een 
aanzienlijk aantal individuen uit die groepen is 
later uitgereisd naar Syrië en Irak om zich daar 
aan te sluiten bij jihadistische organisaties. 

heeft zich in het verleden herhaaldelijk 
uitgelaten over zijn standpunten ten aanzien van 
jihadisme en de legitimiteit van het gebruik van 
jihadistisch geweld. Hij verzette zich op die 
momenten tegen (oproepen tot) terroristische-
aanslagen gericht op ongewapende burgers. 
Tegelijkertijd achtte 	bepaalde vormen 
van jihadistisch geweld wel degelijk als 
voorgeschreven en daarmee als legitiem: 

. Als voorbeelden van 
personen die bevochten mogen worden, noemde 

• 

^ 

In feite herhaalt 	zijn eerdere 
uitspraken en opvattingen in dit recente 
Facebookbericht. Voorafgegaan door een sneer 
naar de media en de overheid die blijkelijk de 
oorzaak zijn voor de vervreemding van het 

o.a.:  

Zie bijv. Weekberichten Internetmonitoring 35/2015 en 
16/2018. 
5  Ibid. 
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x. Desinformatie 

Een verkenning naar de 
Nederlandstalige QAnon-beweging 
op Telegram 
De QAnon-beweging is de afgelopen maanden 
geregeld in het nieuws geweest. Onder andere NOS 
en Trouw schreven over het ontstaan van de 
beweging in de Verenigde Staten en de 
denkbeelden die aanhangers erop na houden.-
Twitter en Facebook zijn inmiddels begonnen met 
het verwijderen van QAnon-accounts vanwege het 
overschrijden van platformregels.' Een aantal 
Nederlandse accounts zijn overgestapt naar 
Telegram. Reden voor het internetmonitoringsteam 
van de NCTV om een verkenning uit te voeren naar 
de Nederlandstalige QAnon-beweging op Telegram. 

Op Telegram zijn meerdere Nederlandstalige 
accounts actief. In Telegramgroepen en -kanalen 
zoals 'Q-Anon groep' (ruim 5500 leden), 'Q News 
Official TV' (ruim 2000 leden), ‘Wwglwga'' (ruim 
990 leden), 'De Donald' (ruim 400 leden) en 'Q 
Anon West NL Contact' (200 leden) worden 
dagelijks honderden berichten geplaatst. Ook zijn er 
groepen actief die niet direct als QAnon-aanhangers 
herkenbaar zijn maar wel het gedachtegoed 
verspreiden. Ten slotte zijn er recentelijk een aantal 
regionale groepen gestart"; De laatste twee 
maanden zien met name de grotere groepen een 
groei van tientallen leden per week. 

De berichten die binnen deze groepen en kanalen 
worden geplaatst bevatten veelal complottheorieën 
en desinformatie. Kenmerkend voor de QAnon-
beweging zijn de complottheorieën omtrent het 
bestaan van een schaduwregering: de 'cleep state' 
of 'cabal'. Deze bestaat uit wereldwijde elites uit de 
politiek, media en Hollywood die hun macht 

"Amerikaanse complottheorie QAnon ook in Nederland in 
opkomst', 25 september 2020, www.nos.nl; 'Pizzagate, Deep 
State, 9/11 en corona: waarom complottheorie QAnon zo 
populair is', 3 november 2020, www.trouw.nl   
"Facebook gaat QAnon-accounts verwijderen', 7 oktober 
2020, www.rtlnieuws.nl; 'Twitter verwijdert zeker 90 
Nederlandse QAnon-accounts', 3'november 2020, 
www.trouw.n1  
8  VINglwga' is een veel gebruikte afkorting en staat 'Where 
We Go One, We Go All' en wordt gebruikt om de 
samenhorigheid binnen de beweging aan te tonen. 

aanwenden om de bevolking te onderdrukken.''' 
Pedofilie speelt binnen deze theorieën een centrale 
rol waarin niet alleen kinderen worden verhandeld 
en misbruikt maar ook middels satanische rituelen 
worden geofferd. 

Binnen de Nederlandstalige QAnon-beweging op 
Telegram worden aanvullend op deze 'cleep state' 
theorieën voortdurend alternatieve versies gedeeld, 
waarin het fysieke voorkomen van deze elites in 
twijfel wordt getrokken. Niet alleen lopen er 
'meerdere klonen van politieke wereldleiders rond', 
maar zijn de elites in weer een alternatieve versie 
'in werkelijkheid buitenaardse reptielen'. Deze 
'reptilians theory' wordt overigens niet door de 
gehele Nederlandstalige QAnon-beweging op 
Telegram klakkeloos overgenomen. Video's die deze 
theorie verkondigen konden meerdere malen op 
afkeurende reacties rekenen. 

Deze complottheorieën versmelten met een 
evangelisch geloof in een radicaal andere toekomst 
en een naderende Apocalyps. Deze wordt 
aangeduid als 'de storm' die door de Amerikaanse 
president Trump zal worden ontketend, waarna een 
utopie van harmonie, vrede en veiligheid aanbreekt. 
Aanwijzingen voor de machtsstrijd die Trump tegen 
elites voert worden gegeven door 'Q', middels 
zogenaamde 'Q drop alerts'. 'Q' verwijst naar een 
vermeende hooggeplaatste functionaris van een 
Amerikaanse inlichtingendienst die sinds oktober 
2017 cryptische boodschappen achterlaat op online 
fora. De 'Anons''.  analyseren zijn berichten en 
speculeren online voortdurend over de bedoelingen 
van deze 'Q'. 

Binnen de Nederlandstalige QAnon-beweging op 
Telegram zijn politieke ontwikkelingen in de 
Verenigde Staten een belangrijk thema. De 
afgelopen weken waren de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen, samen met de recente 
ontwikkelingen in Nederland omtrent de corona- 

9  Reg o Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) - 79 leden, 
Regio Midden (Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel) -
151 leden, Regio West (Noord- en Zuid Holland en Zeeland) -
198 leden en Regio Zuid (Noord-Brabant, Limburg, België) -
134 leden. 
10  Voorbeelden van elites die in Nederlandse QAnon-
Telegramgroepen veelvudig worden genoemd zijn: 
(inter) nationale staatshoofden zoals Obama, de Clintons, 
Rutte, leden van het Nederlands Koninklijk Huis en filantropen 
waaronder Soros, Gates, de families Rockefeller en Rothschild. 
L' De afkorting Anons verwijst:naar de anonieme volgers van 
Q. 
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maatregelen, de voornaamste gespreks-
onderwerpen. Daarnaast worden binnen de QAnon-
beweging voortdurend actuele gebeurtenissen 
aangehaald en aan de hand van het eigen 
gedachtegoed verklaard. Zo werd een landelijke 
militaire oefening, die eind oktober in Nederland 
plaatsvond, als startsein van een staatsgreep 
geduid. Technische storingen van 
internetproviders maken onderdeel uit van 
wereldwijde hackoperaties om de 'deep state' te 
ontmaskeren, en een vaccin tegen het COVID-19 
zou vooral een middel van de elites zijn om middels 
microchips 'totale controle' over haar ingezetenen 
te verkrijgen. 

In de berichtgeving op Telegram wordt veelvuldig 
verwezen naar blogs, artikelen, video's en podcasts 
op een waaier aan websites en sociale media fora. 
Populair zijn video's van de hieronder genoemde 
aanjagers op YouTube, of het alternatieve Bitchute 
en Rumble. Nederlandstalige websites waarnaar 
regelmatig wordt verwezen, en die tevens bekend 
staan om het publiceren van complottheorieën en 
junknieuws (waaronder desinformatie), zijn onder 
andere 'Ninefornews.nl', 'Xandernieuws.net' en 
'Wanttoknow.n1'. In reactie op het verwijderen 
van accounts door Twitter en Facebook worden 
Parler, Gab, Discord en MeWe als alternatieven 
genoemd. 

Aanjagers binnen de Nederlandstalige QAnon-
beweging op Telegram zijn onder andere 

WO' 
	 treedt 

tevens als beheerder op van de 
Telegramgroep. Haar eigen geproduceerde 
videoserie 	 werd binnen korte tijd 
miljoen keren bekeken en is recent door YouTube 
verwijderd, maar is nog wel te vinden op 
alternatieve websites als Bitchute. Hierdoor geniet 
mw*‘,91 internationale bekendheid en maakte zij 
meerdere malen haar opwachting in interviews met 
gelijkgestemden in het buitenland. Eerder was 

ook actief in het online debat over 5G-
straling. Ook organiseert zij regelmatig betaalde 
videobijeenkomsten op Zoom. 

12  'Grootschalige landelijke militaire oefening van start, 
militairen oefenen ook in en om Drenthe', 21 oktober 2020, 
www.dvhn.nl   
13  Rogers & Nederer (2019), 'The Politics of Social Media 
Manipulation', Universiteit van Amsterdam. Zie 
https://www.tweedekamer.M/kamerstukken/detaiPid=2019D  
41921&did=2019041921  

De Amerikaan EaNwm is een radiomaker, filmmaker en 
complotdenker. Hij kreeg wereldwijde bekendheid met zijn 
talkshow KM. In 2018 werden deze talkshow en de  

Naast een online component organiseren 
Nederlandstalige QAnon-groepen ook fysieke 
bijeenkomsten. Sinds september organiseert het 
Telegramkanaal 'Q News Official TV' het 'Q News 
Patriot Café' waarbij 'actueel geopolitiek nieuws' 
wordt behandeld. Een eerste editie van het 'Patriot 
Cafe' werd in september georganiseerd en een 
tweede editie staat voor 28 november gepland in de 
omgeving van Breda. Kaarten voor deze 
bijeenkomst dienen vooraf via mail aangeschaft te 
worden. 

Commentaar monitorspecialist 
Na een opmars van de QAnon-beweging in de 
Verenigde Staten lijkt deze nu ook grond onder de 
voeten te hebben gevonden in West-Europa. Uit 
berichtgeving op Nederlandstalige Telegram-
kanalen blijkt dat er enige kruisbestuiving bestaat 
met QAnon-bewegingen in België en Duitsland. De 
Duitstalige QAnon-beweging op Telegram bestaat, 
afgaande op berichtgeving, 'uit tienduizenden 
leden'. Nieuwsuur concludeerde in september dat 
een groot deel van de Nederlandstalige QAnon-
beweging 

 
op Facebook actief was binnen vier 

Facebookgroepen met 12.000 'unieke leden'. Een 
omvang zoals eerder op Facebook of in Duitsland 
heeft de Nederlandse QAnon-beweging op 
Telegram, of andere sociale media platformen, 
vooralsnog niet bereikt. Hieruit kan voorzichtig 
worden geconcludeerd dat het repressieve beleid 
van Facebook voor nu een dempend effect lijkt te 
hebben op de groei van de Nederlandstalige 
QAnon-beweging op sociale media. Het blijft 
afwachten of Facebook in staat zal zijn om dit in 
de toekomst vol te blijven houden. Er zijn eerste 
signalen dat QAnon-aanhangers onder diverse 
schuilnamen, zoals 'Cue' en '17+1' (verwijzend 
naar de letters in het alfabet), opnieuw op 
Facebook actief zijn. 

Op Telegram kan de beweging vooralsnog zonder 
enige terughoudendheid opereren en zijn QAnon 

sociale media accounts van 	door o.a. YouTube, 
Facebook, Spotify en Apple verwijderd vanwege het 
verspreiden van desinformatie en complottheorieën. 
15  Zie bijvoorbeeld het volgende interview:  

12 november 2020, 
www.voutube.com   
16  'Amerikaanse complottheorie QAnon ook in Nederland in 
opkomst', 25 september 2020, www.nos.nl   
17  Facebook heeft ook een groot aantal Nederlandse 
Facebookgroepen met QAnon-aanhangers verwijderd. 
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gerelateerde kanalen en groepen gemakkelijk te 
vinden. Het is niet duidelijk of de recente groei van 
de Nederlandstalige Telegramkanalen en -groepen 
te wijten is aan de censuur van andere sociale 
media platformen of dat de recente media 
aandacht hier mogelijk een rol in speelt. Zo 
vestigde een aflevering van het tv-programma 
'Zondag met Lubach' waarin aandacht was voor 
QAnon een seizoensrecord. De Nederlandstalige 
QAnon-beweging op Telegram lijkt voornamelijk 
binnen een eigen 'bubbel' te opereren, hoewel er 
oproepen worden geplaatst om gebruik te maken 
van andere sociale media platformen zijn er 
vooralsnog geen noemenswaardige 
Nederlandstalige communities buiten Telegram, 
Twitter of Facebook gevonden. Opvallend is dat er 
geen verwijzingen zijn waargenomen naar 4Chan 
en 8Kun. Beide fora zijn populair onder QAnon-
aanhangers in met name de Verenigde Staten, 
mede omdat 'Q' daar is begonnen met het 
plaatsen van 'zijn"Q drop alerts'. 

Naast de online groei zijn de Nederlandse QAnon-
aanhangers de laatste maanden ook steeds 
zichtbaarder in de openbare ruimte, waar zij 
aansluiten bij demonstraties tegen het 
coronabeleid of zelfstandig (kleinschalige) acties 
opzetten. Zo initieerde een aanhanger en 
verspreider van het QAnon-gedachtegoed de actie 
'Let the Cuddles Talk', waarbij in Noord-Nederland 
met het ophangen van knuffels werd geprotesteerd 
tegen de heroprichting van de Partij voor 
Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD). Met 
protesten tegen de heroprichting van PNVD en de 
wijze waarop de Nederlandstalige QAnon-beweging 
actuele (lokale) gebeurtenissen tracht te verklaren 
middels desinformatie en complottheorieën, vindt 
de beweging (online) aansluiting bij anti-
overheidsgroepen en demonstraties die door 
andere groepen worden georganiseerd.  

beweging in Nederland is echter, in tegenstelling 
tot de beweging in Duitsland, (nog) niet in staat 
gebleken om op grote schaal verschillende anti-
overheidsgroepen samen te brengen waarbij ook 
extreemrechtse en -linkse groepen aansluiten. 
Ook zijn er geen aanwijzingen gevonden die wijzen 
op structurele samenwerking met extreemrechtse 
of —linkse groeperingen in Nederland. Wel heeft 
een enkele gekende aanhanger van het 
extreemrechtse gedachtegoed deelgenomen aan 
kleinschalige demonstraties georganiseerd door 
QAnon-aanhangers. Ook zijn er in een aantal 
Nederlandstalige Telegramgroepen berichten 
gedeeld met anti-semitische sentimenten en 
rechtsextremistische opvattingen over bijvoorbeeld 
vluchtelingen. 

QAnon heeft in Nederland nog niet geleid tot 
extremistisch of terroristisch geweld. Recentelijk 
zijn er wel zorgen geuit over intimidatie van 
politici, journalisten en wetenschappers door-
aanhangers van het QAnon-gedachtegoed. Zo 
deelden QAnon-aanhangers op Telegram tweemaal 
documenten met adresgegevens van politici, 
journalisten en wetenschappers en moest een 
QAnon-aanhanger op 18 november voorkomen bij 
de politierechter wegens het bedreigen van 
Kamerlid Omtzigt. Ook onstond er ophef over 
uitspraken van aanjagers binnen de QAnon-
beweging toen 

suggereerde dat minister-
president Rutte vermoord moest worden wegens 
zijn rol in een vermeend mondiaal pedofielen- 
netwerk. 	, die naar eigen zeggen een 

wees in een video van 24 oktober alle 
rechtbanken en rechters in Nederland aan als 
'legitiem doelwit'. Toen de video na enkele uren 
werd verwijderd was deze al ruim 17.000 keer 
beOken_cornplottheprjegn,.desinformatie.,ende 

- • 

12  Zie: 'De online fabeltjesfuik 1 Zondag met Lubach (S12)', 18 
oktober 2020, www.youtube.com   
'9  'Protest tegen heroprichting van de pedopartij. Onbekenden 
hangen knuffels tegen 'pedopolitiek' op in Assen', 26 
september 2020, www.nos.n1  
20 Bijvoorbeeld de demonstratie tegen pedofilie die op 25 
oktober in Utrecht werd georganiseerd waarbij meerdere 
motorclubs en groepen voetbalsupporters aanwezig waren. 
Zie; 'Paar honderd mensen protesteren tegen pedofilie in 
Utrecht', 25 oktober 2020, www.ad.nl   
21  In Berlijn werd op 29 augustus een anti-lockdown 
demonstratie georganiseerd door een Duitse adept van de  

oospronkelijke Amerikaanse QAnon-beweging waarbij 
honderden demonstranten aanwezig waren waaronder van 
extreemrechtse en -linkse groepen. Lees ook: 'QAnon zorgt 
voor verbinding en verharding bij anti-overheidsprotesten', 
Signalement Terrorisme en Radicalisering, nr. 12/2020, NCTV. 
22  De verdachte 	deelde meerdere malen QAnon 
leuzen op zijn sociale media. Zie onder andere: 

92 'Politici vol onbegrip over 'speculaties aanslag op Rutte', 6 
• augustus 2020, www.nos.n1 
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hier beschreven uitspraken van aanjagers binnen 
de Nederlandstalige QAnon-beweging, 
ondermijnen het vertrouwen in Nederlandse 
gezagdragers, overheidsinstellingen, media en 
wetenschap. Het werkt polarisatie in de hand 
waarbij aanhangers over kunnen gaan tot 
belaging, intimidatie of (dreigen met) geweld. 

De vraag die rest is wat er op korte termijn met de 
beweging gaat gebeuren nu president Trump, het 
boegbeeld van de beweging, niet is herkozen. 
Enige onrust ontstond er ook onder de 
Nederlandse QAnon-aanhangers nadat 'Q' een 
aantal dagen niks van zich had laten horen. Deze 
onrust verdween weer snel nadat aanhangers het 
bericht verspreidden dat 'het Amerikaanse 
ministerie van Justitie pas tien dagen na de 
verkiezingsdag zich met de verkiezingen mag 
bemoeien.' Zij werden in deze beredenering 
gesterkt door eerdere 'Q drop alerts' waarin stond 
dat 'de eerste grote arrestaties zouden choqueren', 
waarmee een arrestatie van president-elect Biden 
op handen zou zijn. Daarmee lijkt het erop dat de 
beweging in Nederland voorlopig nog niet aan 
vertrouwen heeft ingeboet. 

24  In de VS is een aanhanger van het QAnon-gedachtegoed 
gewapend een Pizzaria binnen gegaan nadat er online een 
theorie werd verkondigd dat het restaurant kinderen  

gevangen hield in de kelder voor seks met elites. Dit incident 
wordt door internationale pers aangeduid als 'Pizzagate'. 
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