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

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

. het weekbericht, omdat het 1P-adres voor derde 
partijen zichtbaar is en herleidbaar kan zijn tot de 
overheid. 
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Het weekbericht dient te worden behandeld als 
vertrouwelijk document. Voor verder gebruik en/of 
verdere verspreiding van het weekbericht graag 
overleggen met DAS. Uw reacties zijn welkom op 
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Commentaar monitorspecialist 
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Terrorisme 

Meer acties voor 
moslimgedetineerden in 'De Week 
van de TA' 
De 'Week van de TA [Terroristen Afdeling], een 
initiatief van' 	en stichting': 
is is deze week verder gegaan met het uitrollen van 
diverse acties om aandacht te vragen voor het 
`onmenselijke' regime op de TA's. Het 
gevangenisregime zou averechts effect hebben op 
de gedetineerden, omdat het niet gericht zou zijn 
op de re-integratie van gevangenen in de 
maatschappij, maar op opsluiting. Ook zou het 
eerder radicalisering dan de-radicalisering in de 
hand werken, door de 'vernederende onderzoeken' 
waar de gevangenen aan worden blootgesteld, 
aldus de actievoerders. 

Tussen 10 en 17 mei 2017 werden via Facebook en 
Twitter deze misstanden op de TA aan de kaak 
gesteld. Zo werd opnieuw een open brief uit 
september 2016 van de familie van 
gedeeld, waarin zij hun verdriet beschrijven over de 
gang van zaken rondom familiebezoeken: 
Op zaterdag 13 mei vond er een zogeheten 
‘twitterstorm' plaats, waarbij op hetzelfde moment 
tweets de wereld in werden gestuurd onder de 
hashtag `Moslimkamp_Vught'. Aanhangers werden 
tevens aangemoedigd hun profielfoto te veranderen 
(zie afbeelding). Een greep uit de tweets moet de 
realiteit van het regime weergeven: 'Wanneer je in 
hongerstaking bent, zegt de directeur "ga maar 
dood!"' of 'Diep weggestopt, muur na muur, slot na 
slot. Visitatie na visitatie, vernedering na 
vernedering'. Tegelijkertijd klonk er kritiek door op 
medemoslims die zich niet genoeg inzetten voor de 
moslimgedetineerden: 'Wie 't niet kan opbrengen 
om wat digitale letters te tweeten of appen vanuit 
z'n luie stoel over #Moslimkamp_Vught, moet zijn 
iman [geloof] nachecken' en 'Vandaag celstraf voor 
retweet, morgen celstraf voor niet uitspreken tegen 
groep X of aanslag Y. Maar de moslims slapen.' 

Zie ook het Weekbericht van afgelopen ,:,eek, 19/2017. 
Zie Weekbericht Internetmonitoring 28/2016, 

Een brandbrief van 	 aan de directeur 
van PI Vught werd ook in traditionele media zoals 
WNL en het Brabants Dagblad overgenomen. 
In de brief wordt ingegaan op de vermeende 
discriminatoire plaatsing (alleen moslims zouden 
automatisch op TA komen), het feit dat zij 
afgezonderd raken van de maatschappij en 
onnodige vernederingen moeten doorstaan. 
Bij de directeur wordt erop aangedrongen het 
regime te versoepelen. In een poll van de website 
van het Brabants Dagblad, op de vraag of 'een 
terrorist voor veroordeling al hard aangepakt mag 
worden', reageert 90% van de respondenten 
instemmend. 

Ook antropoloog 	 besteedt 
aandacht aan de Terroristenafdeling in de PI Vught 
naar aanleiding van recente media-aandacht ervoor 
en recente protesten van (radicale) moslims tegen 
die TA. , 	is en blijft kritisch. Hij stelt dat 
wetenschappers al lange tijd geleden hebben 
gesteld dat de noodzaak voor een aparte 
terroristenafdeling niet is aangetoond en dat (ex-) 
gevangenen het regime vernederend vinden. Hij 
erkent dat er wel veranderingen in het regime zijn 
doorgevoerd maar blijft kritisch. Zijn blogpost wordt 
dan ook breed gedeeld onder de actievoerders. 

n, is een bekend gezicht binnen 
radicaal salafistische kringen, die aanschuren tegen 
het jihadisme [solidariteit, zonder geweld te 
prediken]. Met zijn platform wil hij, zoals de naam 
aangeeft, moslims niet alleen bewust maken van 
hun religieuze identiteit maar ook nadrukkelijk tot 
(politieke) actie en engagement aanzetten. De 
solidariteit die dit platform predikt onder moslims 
kent geen grenzen; dat hij hier opkomt voor 
ideologisch extremistische gevangenen zal hij nooit 
zo erkennen: voor hem zijn het slechts "moslims" 
die worden vervolgd enkel en alleen omdat ze 
moslims zijn en niet omdat ze een extremistische 
ideologie aanhangen. Kortom, voor hem zijn 
moslims synoniem aan slachtoffer; daarbij iedere 
verantwoordelijkheid voor hun situatie en daden 
leggend bij de als vijandig afgeschilderde 
omgeving. 

In twee radio-uitzendingen besteedde Argos recent 
aandacht aan het regime op de TA. Een radio-
journalist had toegang gekregen en rapporteerde 
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daarover. Daaruit kwam een genuanceerd portret. 
De programmamaker prees de benaderingswijze 
van gedetineerden en de serieuze houding van 
personeel en leiding, maar was kritisch dat er tot 
nu toe weinig inspanningen waren op het gebied 
van deradicalisering. De discussie over voor- en 
nadelen van geconcentreerde opvang van 
terrorismegedetineerden ligt genuanceerder dan De 
Koning en de actievoerders beschrijven. 

Interessant is dat er - in tegenstelling tot 
voorgaande acties - opeens veel aandacht is van 
twitteraars en sympathisanten voor de steun van 
moslimgedetineerden. Hoewel een geliefd thema 
binnen de jihadistische beweging, leverden acties 
in het verleden, bijvoorbeeld via Project A, weinig 
bijval op. Ditmaal heeft de actie wel effect, met als 
resultaat dat er hele pagina's berichten onder de 
twitterstorm #Moslimkamp_Vught verschenen. 
Hierbij valt op dat sympathisanten weer massaal 
op Twitter lijken te zitten, met name Nederlandse 
vrouwen hebben zo sinds april/mei 2017 weer een 
account. Afgewacht moet worden hoe lang deze 
accounts daadwerkelijk in de lucht blijven. 

I. Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

`4tarresterdogansbodyguards', 
onrust na verhit Turks staats-
bezoek aan de Verenigde Staten 
A •ee •ing 

Bij een opstootje tijdens het staatsbezoek van de 
Turkse president Erdogan aan het Witte Huis in 
Washington op dinsdag 16 mei 2017 zijn zeker 
negen mensen gewond geraakt, van wie twee 

Peter Neumann (ICSR) `Prisons and Terrorism. Radicalisation 
and De-radicalisation in 15 Countries' uit 2010 

ernstig. Op videobeelden, die breed verspreid zijn 
via Twitter, is te zien hoe persoonlijke beveiligers 
van Erdogan bij de Turkse ambassade in 
Washington pro-Koerdische demonstranten in 
elkaar slaan. Sommige beelden suggereren dat 
Erdogan - vanuit zijn limousine - opdracht geeft 
aan zijn beveiligers om de demonstranten te lijf te 
gaan en mensen na te trappen die al op de grond 
liggen. Zo stapt Erdogan kort na het opstootje uit 
en bekijkt de afloop. Twee beveiligers van Erdogan 
zijn gearresteerd door de Amerikaanse politie, maar 
snel weer vrijgelaten. 

Internationaal is er veel aandacht voor het 
opstootje. Zelfs in relatie tot Nederland. Zo is de 
bijdrage 'How the Netherlands responded to 
Erdogan's thugs', die het voorval tussen de 
Nederlandse regering en de Turkse minister Kaya in 
Rotterdam aanhaalt (inclusief de inzet van de DSI) 
een van de meestgelezen bijdrages op het populaire 
Amerikaanse webforum Reddit. Daarnaast is het 
gerenommeerde internationale onderzoeks-
collectief Bellingcat een online campagne begonnen 
om de beveiligers van Erdogan te identificeren. 
Op Turkse nieuwssites en sociale media stelt men 
echter dat de beveiligers 'uit zelfverdediging' 
zouden hebben gehandeld. Ook op Turks-
Nederlandse websites en sociale media is er 
aandacht voor het opstootje tijdens het Turkse 
staatsbezoek aan Washington. Zo stelt het 
ultranationalistische dutchturks.n1 dat 
'sympathisanten van de terreurgroep PKK, die 
verantwoordelijk is voor 40.000 doden, tot nabij de 
residentie van de ambassadeur drongen' en dat het 
handgemeen 'werd geïnstigeerd door 
sympathisanten van de PKK, terwijl de Amerikaanse 
politie naliet het gebied tijdig te ontruimen'. 
Dutchturks.nl stelt verder dat 'het geweld leidt 
uiteindelijk tot enkele excessen zoals het schoppen 
van mensen die al op de grond liggen [...] De 
aanleiding voor de vechtpartij wordt echter, mede 
door Gulenistische propagandisten, achterwege 
gelaten'. De berichtgeving in westerse media deugt 
volgens veel Facebookgebruikers op dutchturks ook 

Voi.jens diverse brei nee zouden de demonstranten niet 
Syrisch-Koerdische PYD vlaggen hebben gezwaaid; 
de politieke tak van de Syrisch-Koerdische 
Volksbeschermingseenheden (YPG). Ankara maakt echter 
geen onderscheid tussen de PYD en de Turks-Koerdische PKK. 

Het internationale recht verbiedt de arrestatie van 
bezoekende staatshoofden en (beveiligings-)leden van hun 
entourage. 

wi,‘.m.bellingcat.com/news/americas/2017/05/18/online-
campaign-identify-erdogans-bodyguards-following-assault/ 
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van geen kant: 'NOS zal dit niet delen. Maar wel 
wanneer Turken hun in elkaar slaan' en 'De 
westerlingen zijn gewoon bezeten met haat 
tegenover Turken en Moslims dit gaat nooit goed 
aflopen'. 

Commentaar monitorspecialist 
Het opstootje tijdens het staatsbezoek van Erdogan 
aan de Amerikaanse president Trump genereert 
internationaal veel aandacht. Ondanks dat de 
beelden er niet om liegen, is de precieze toedracht 
van de vechtpartij momenteel nog onduidelijk. 
Waar tegenstanders van president Erdogan blij zijn 
met de ontstane commotie ('de hele wereld krijgt 
nu mee hoe het er in Turkije altijd aan toe gaat'), 
ergeren ultranationalistische Turken zich aan de 
berichtgeving van westerse nieuwsredacties. Anti-
westerse sentimenten maken meer en meer deel 
uit van het Turks-Nederlandse discours op sociale 
media, waarbij omgekeerd het Turkije van Erdogan 
eveneens aanhoudend negatief wordt uitbelicht. 

Turkse Nederlanders die het beleid Erdogan online 
met verve verdedigen lijken meer en meer een 
discussie te voeren onder gelijkgestemden ('echo-
chamber') en verkondigen in toenemende mate 
anti-westerse en anti-integratieve boodschappen 
op sociale media. Dit vergroot polarisatie tussen en 
binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap en kan 
leiden tot verbroedering tussen (een deel van) de 
ultranationalistische Turken en salafistische 
gebruikers op sociale media. 

Islamiseringsgolf Turkije heeft 
effect op diaspora in Nederland 
De groei van het islamitisch onderwijs in Turkije, 
het toestaan van hoofddoeken bij Turkse 
overheidsinstanties inclusief veiligheidsinstanties 
en het aanhoudende gebruik van islamitische 
statements door Erdogan en zijn kabinet zijn 
indicaties dat Turkije sterker dan voorheen 
islamiseert. Ook in Nederland zijn hier 
verschillende voortekenen van te zien. Het laatste 
half jaar is een aantal nieuwe Turkse islamitische of 
salafistische organisaties in Nederland opgestart of 
actiever geworden (bijvoorbeeld Medine 
Dershanesi, Moslim Perspectief, bekeerlingen.nl). 

. Zie hiervoor de andere bijdrage in (J: ieekber cht over de 
islamiseringsgolf in Turkije. 

https://joop.varaml/opinies/opmars-islamisering-turkije  
Zie NCTV Signalement Terrorisme en Radicalisering 06/2017. 

Deze organisaties hebben verschillende 
Facebookpagina's onder verschillende namen. 
Sommige organisaties creëren binnen hun eigen 
organisatie een nieuwe afdeling om orthodoxe leden 
te behouden, zo is bijvoorbeeld "Tiirk islam davasi-
Hollanda" zeer waarschijnlijk een religieus 
onderdeel van de ultranationalistische organisatie 
Turkse Federatie Nederland (gelieerd aan de grijze 
wolvenbeweging). Ook los van deze nieuwe 
organisaties wordt, getuige diverse uitingen op 
sociale media onder Turken in Nederland, veel over 
salafistische ideeën gediscussieerd en lijkt bepaalde 
salafistische thematiek en retoriek (gepercipieerd 
slachtofferschap, anti-integratieve boodschappen 
evenals een breder anti-westers sentiment) in de 
smaak te vallen onder een groeiend aantal 
ultranationalistische Turkse Nederlanders. 

fAfbeelding—,--  

Abdullah al-Muhaysini (Ahrar al-Sham) 

Commentaar monitorspecialist 
De laatste politieke ontwikkelingen in Turkije en 
snelle koerswijziging van Turkije richting 
islamisering, bieden veel ruimte voor het salafisme. 
Daarbij is het de vraag of de Turkse regering 
controle kan houden op de volle omvang van de 
effecten die de islamisering met zich meebrengt, 
dus ook op salafistische organisaties. De in 
Nederland actieve organisatie Medine Dershanesi 
publiceert geregeld boodschappen van de jihadist 
Abdullah al-Muhaysini met Turkse ondertitels. En 
deze jihadist heeft zelf ook regelmatig 
boodschappen die alleen bedoeld zijn voor Turkse 
moslims. Het tempo waarin deze organisatie groeit, 
kan duiden op een toename van het aantal 
sympathisanten van het salafisme onder de Turkse 
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Nederlanders. Voorheen ging het aan de Turkse 
overheid gelieerde Diyanet salafisme en jihadisme 
onder Turken tegen. Mogelijk is deze houding 
veranderd. Voor veel gelovige Turken is de grens 
tussen salafisme en de huidige islamitische 
stroming van Diyanet (hanifisme, shafiesme) niet 
duidelijk. Wanneer de Turkse regering het 
salafisme in Turkije en in de Turkse diaspora 
daadwerkelijk ruimte gaat bieden of actief gaat 
ondersteunen, is dat zorgelijk, gezien de 
invloedrijke en verstrekkende invloed die Diyanet 
binnen Turkse diasporagemeenschappen heeft. 
Indien Diyanet daadwerkelijk opschuift richting het 
salafisme kan sluipenderwijs de bufferfunctie die 
Diyanet tot op heden vervult tegen radicalisering 
in gevaar komen. 

Protestactie milieuactivisten tegen 
cultuursponsoring door Shell 
Bij een onaangekondigde protestactie in het Van 
Gogh Museum in Amsterdam door de actiegroep 
'Fossil Free Culture NL' zijn op vrijdag 12 mei 2017 
acht actievoerders opgepakt voor lokaalvredebreuk 
en vernieling. Vrouwelijke milieuactivisten in witte 
jurken stonden op een trap in het museum en 
dronken een zwarte vloeistof (biologische 
rietsuikermelasse) die op olie moest lijken uit Sint 
Jakobsschelpen, het logo van Shell. De vrouwen 
smeerden zich ook in met het spul. Volgens de 
politie kwam de nep-olie op de vloer terecht en was 
er dus sprake van vernieling. De protestactie onder 
de naam 'Drop the Shell' was gericht tegen de 
sponsorrelatie die het museum heeft met oliebedrijf 
Shell. Uiteindelijk zijn alle vrouwen door de politie 
heengezonden (enkele pas na een paar dagen 
opsluiting), maar blijven ze wel verdachten. Het 
Van Gogh Museum heeft geen aanklacht ingediend. 

De actie in het Van Gogh Museum heeft redelijk 
veel media-aandacht getrokken en wordt op sociale 
media gesteund door radicale milieuactiegroepen 
als 'GroenFront!' en 'Fossielvrij Nederland'. Op de  

Facebookpagina's van deze actiegroepen zijn tevens 
veel steunbetuigingen te vinden voor de 
protestactie. Bovendien namen aan de 
solidariteitsactie bij het Van Gogh Museum voor de 
toen nog gevangen actievoerders, op zondag 14 
mei meer dan honderd mensen deel, allen gekleed 
in het zwart. Ondertussen stelt de actiegroep 'Fossil 
Free Culture NL' op Facebook dat er meer 
protestacties zullen volgen: 'This isn't over. Expect 
us.' 'Fossil Free Culture NL' omschrijft zichzelf als 'a 
network of artists, activists, scholars committed to 
disentangle cultural institutions in the NL from the 
influence of the fossil fuel industry'. Volgens de 
actievoerders 'legitimeert het Van Gogh Museum 
door een partnerschap met Shell het 
milieuvervuilende karakter van Shell' en kan Shell 
`heel goedkoop een mooi imago kopen'. 

Overigens is door radicale milieuactivisten op 
sociale media opgeroepen om in meer landen 'Fossil 
Free Culture' acties te voeren om de macht van de 
fossiele brandstoffenindustrie via cultuursponsoring 
aan te pakken. Inmiddels heeft ook in het Louvre in 
Parijs in de afgelopen week een protestactie 
plaatsgevonden. Deze was gericht tegen 
cultuursponsoring door oliemaatschappij Total. 

Commentaar monitorspecialist 
Er zijn dit jaar reeds diverse online en offline 
protestacties voor een beter klimaatbeleid en tegen 
de fossiele brandstoffenindustrie door (radicale) 
milieu- en klimaatactiegroepen aangekondigd of 
uitgevoerd. Het gaat daarbij onder meer om het 
klimaatkamp en de actiedag onder de naam 'Code 
Rood' (24 juni 2017 in haven Amsterdam); acties 
tegen de steenkolencentrale in Amsterdam 
(#Hemweg); boycotacties tegen Shell; oproepen 
voor deelname aan acties tegen de 
bruinkoolwinning in Duitsland (Ende Gelnde 24-29 
augustus 2017); en de bezetting door de 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 15/2017. 
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actiegroep Climate Justice van een olieterminal in 
Amsterdamse haven op 15 april 2017. Acties 
zoals deze week tegen cultuursponsoring door de 
fossiele brandstoffenindustrie, lijken een nieuwe 
(internationale) modus operandi van 
milieuactivisten te zijn. 

Hoewel het vaak om activistische en geweldloze 
protestacties gaat, die vaak op redelijk wat steun 
bij het publiek kunnen rekenen, worden soms toch 
actievoerders aangehouden omdat ze de wet 
hebben overtreden. Tevens is bekend dat 
sympathisanten van radicale milieuactiegroepen als 
`GroenFrontl' en 'Fossielvrij Nederland' vaak 
betrokken zijn bij dergelijke acties en in het 
verleden ook betrokken zijn geweest bij 
extremistische acties als bezettingen en 
vernielingen (Groningen, Schinveld, 
gentechproefvelden, Betuweroute). 'Fossiel Free 
Culture NL' lijkt een onderdeel van de al langer 
bestaande actiegroep 'Fossielvrij Nederland' te zijn. 

Online circuleren op dit moment oproepen voor 
`burgerlijke ongehoorzaamheid' en 'directe actie' 
tegen kolencentrales, energie- en 
oliemaatschappijen, wat kan duiden op een 
verharding van sommige acties. Bovendien zijn er 
op sociale media aanwijzingen te vinden dat Duitse 
milieuextremisten rond 24 juni mogelijk meedoen 
in de acties rond 'Code Rood' in de Amsterdamse 
haven, wat kan leiden tot een grotere mobilisatie 
van radicale actievoerders dan gebruikelijk tot nu 
toe. Verder dient er naast de aangekondigde 
protestacties ook rekening worden gehouden met 
meer onaangekondigde (zoals in het Van Gogh 
Museum) of heimelijke acties. Hoewel er op dit 
moment geen concrete aanwijzingen voor zijn, valt 
niet uit te sluiten dat individuele actievoerders, 
bijvoorbeeld uit frustratie vanwege het uitblijven 
van resultaten, op den duur over zullen gaan op 
extremistische acties zoals bekladdingen, 
vernielingen of andere sabotageacties. 

Parool.ni, 'Activisten bezetten olieterminal Amsterdamse 
haven', 15 april 2017. 
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I. Terrorisme 

Verbod op gebruik sociale media 
in 'kalifaat' 
Een door ISIS op 14 mei 2017 in het 'kalifaat' 
uitgegeven verordening over het gebruik van 
sociale media, werd enkele dagen later online 
geplaatst door jihadonderzoeker Aymenn Jawad al 
Tamimi. Al-Tamimi verzamelt documenten uit de 
door ISIS-bezette gebieden, om een zo compleet 
mogelijk beeld van de situatie daar te schetsen. Hij 
beoordeelt het document als echt. 
De verordening is gericht aan 'all the soldiers of the 
Islamic Caliphate' en erin wordt verkondigd dat 
vanaf heden een verbod geldt op het gebruik van 
sociale media platformen in het 'kalifaat'. Volgens 
onderstaand statement is er al belangrijke info mee 
verzameld door de vijand. Het opent dan ook met 
een citaat van Imam Ibn Kathir, om de strijders 
erop te wijzen dat de vijand er alles aan zal doen 
om onopgemerkt informatie uit ze te trekken: 

And the hypocrites in their efforts and powers 
will not spare the believers ruin: i.e. they will strive 
to contravene them and harm them as possible, 
and deceive and trick them as far as they can. And 
they wish for that which should harm the belevers, 
dispossess them and makes them suffer.' 

De vijanden van de ware aanhangers van de islam 
(zoals de anti-ISIS coalitie en veiligheids- en 
inlichtingendiensten) zouden alle mogelijke 
manieren gebruiken om de rangen van ISIS binnen 
te dringen. Ze willen de geheimen van de strijders 
ontsluieren, en één van deze manieren is door op 
sociale media te loeren, aldus het pamflet. Het 
gebruik van sociale media platformen kan de groep 
grote schade toerichten, in het bijzonder omdat de 
strijders onwetend staan tegenover het feit dat 
deze platformen zijn gecreëerd door 'de vijanden 
van God' en dat er dag en nacht wordt gemonitord 
wat hierop gebeurt. Veel mujahideen zouden al om 
het leven zijn gekomen door deze van sociale media 
verzamelde informatie, en legerbases in het 
strijdgebied zouden hierdoor zijn verwoest. Het 
verbod op het pamflet is dan ook duidelijk: 

'Therefore beginning from the date of this 
statement for distribution, it is absolutely forbidden 
to use social media sites, and every violator will 
expose himself to inquiry and being held 
accountable.' 

Commentaar monitorspecialist 
Al eerder kwamen er signalen naar buiten dat ISIS 
de totale controle over het internetgebruik van 
haar inwoners probeert te krijgen . Zo geldt al 
vanaf de zomer van 2015 een verbod op het 
gebruik van internet/wifi in eigen huis, en mag 
internetgebruik alleen plaatsvinden in de door ISIS 
gecontroleerde internetcafés.' Destijds verschenen 
er in propagandarapportages tevens foto's waarin 
satellieten werden verzameld en kapot werden 
gemaakt. Ook wat strijders en inwoners van het 
'kalifaat' online delen is in de loop van het conflict 
veranderd. Met name in 2014, ten tijde van de 
eerste grote uitreisgolf naar Syrië en Irak, deelden 
de (Nederlandse) strijders foto's en verhalen over 
hun leven in het strijdgebied, vaak op 
provocerende wijze. De mate van veiligheids-
bewustzijn nam echter sterk toe, zeker door het 
besef dat deze informatie in strafzaken als bewijs 
gebruikt kon worden, of dat informatie over 
locaties soms directe droneaanvallen tot gevolg 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 30/2015. 
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konden hebben. 

Deze nieuwe verordening geeft aan dat ISIS in 
toenemende mate bezorgd is over de wijze waarop 
informatie naar buiten wordt gebracht. De 
terroristische organisatie probeert met dergelijke 
verordeningen totale controle over burgers en 
strijders te houden, in de hoop dat er geen cruciale 
informatie in handen van 'de vijand' beland. Nu 
ISIS zich militair in het nauw gedreven voelt, zal de 
informatiestroom van strijders uit het 'kalifaat' nog 
verder opdrogen. 

Reacties op zware aanslag 
diplomatieke kwartier Kabul 
Bij een grote bomaanslag in het diplomatieke 
kwartier van Kabul, Afghanistan, zijn op 31 mei 
2017 tenminste 90 mensen omgekomen. Tevens 
raakten 460 mensen gewond toen de autobom in de 
buurt van onder meer de Duitse ambassade 
ontplofte. De aanslag is de dodelijkste in 
Afghanistan sinds een ISIS-aanhanger zich vorige 
zomer opblies temidden van demonstranten. De 
onmacht van de regering van president Ashraf 
Ghani de veiligheidssituatie in Afghanistan onder 
controle te krijgen, werd benadrukt doordat de 
aanslag in een gebied plaatsvond dat 
zwaarbeveiligd zou moeten zijn. 

De aanslag is tot op heden nog niet opgeëist, maar 
zowel de Taliban als ISIS pleegden eerder grote 
aanslagen in Afghanistan. Hoewel de Taliban in een 
statement enige betrokkenheid ontkende, hoeft dit 
niet op waarheid te berusten. Al eerder ontkenden 
zij verantwoordelijkheid voor aanslagen die zij wel 
hadden gepleegd, omdat er burgerslachtoffers bij 
betrokken waren en dit niet goed bij hun aanhang 
en de bredere bevolking zou vallen. 

Het nieuws krijgt internationaal veel aandacht, 
omdat bijna alle slachtoffers ongewapende burgers 
waren. Enkele Duitse ambassademedewerkers 
raakten gewond. Een aantal journalisten van de 
BBC die op het moment van de ontploffing in de 
buurt waren, kwamen daarbij om. 

A •ee •ing 

Ook in Nederland was er op sociale media aandacht 
voor de aanslag en werden foto's van de ravage 
online gedeeld. Op het rechtspopulistische weblog 
GeenStijl werd gesteld dat het hypocriet was dat 
internationale leiders wel bij deze aanslag stilstaan, 
omdat er 'witte mensen bij betrokken zijn'. De 
reactie van Mark Rutte, waarin hij zijn medeleven 
jegens internationale partners uitsprak, kwam hem 
dan ook vanuit die hoek op kritiek te staan; als 
'obligaat ministerieel betuigtweetje'. De jarenlange 
Nederlandse militaire inzet in het land (onder meer 
deelname ISAF en nu Resolute Support), en het feit 
dat de veiligheidssituatie in het land nauwelijks 
verbeterd is, zit een aantal reaguurders ook dwars: 

1111~~1111.1111~1~~5WM 
1131,1~11111~111111I 

Vanuit rechtspopulistische hoek wordt tevens een 
link gezien tussen de islam en aanslagen, en 
daarmee migratie naar het Westen: 1.1.11~ 

3 
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Vanuit de Nederlands-jihadistische beweging volgen 
er vrijwel geen reacties. Een enkeling spreekt 
medeleven uit: 'ffijk-WIMMYYDIMMIEMI 

WM-7 
WOW% 

Commentaar monitorspecialist 
Regelmatig als er aanslagen in niet-westerse 
steden zijn gepleegd, volgt er online commentaar 
over het uitblijven van westerse belangstelling 
hiervoor, zoals recent na een aanslag op een 
ijssalon in Bagdad. Dit commentaar komt dan 
overwegend uit jihadistische hoek: het Westen zou 
hypocriet zijn, en zich alleen maar betreuren over 
westerse slachtoffers. Ditmaal blijft het vanuit 
Nederlands-jihadistische hoek vrij stil, maar komt 
de kritiek van rechts. Dit komt met name door de 
tweet van premier Mark Rutte, die door het 
Geenstijlpubliek wordt weggezet als `tweetbor. 
Wellicht door het aantal terroristische aanslagen 
internationaal en daarop volgende media-aandacht, 
wordt de reactie van Rutte als 'obligaat' gezien, en 
zijn de reacties vanuit verschillende 
bevolkingsgroepen ook voorspelbaar. 

II. Extremisme, radicalisering 
en olarisatie 

Nederlanders in actie tegen 
vluchtelingen op Middellandse Zee 
Europese nationalistische en anti-immigratie 
actievoerders van de 'Identitaire Beweging' willen 
onder de noemer 'Defend Europe' met een eigen 
motorboot voorkomen dat hulporganisaties 
migranten uit de Middellandse Zee halen en helpen. 
Op de website defend-europe.org  stellen de 
actievoerders dat humanitaire hulporganisaties die 
verdrinkende migranten redden uit de Middellandse 
Zee 'criminele smokkelorganisaties' zijn 'die 
honderdduizenden illegale immigranten naar Europa 
brengen en daarmee de veiligheid en toekomst van 
het continent in gevaar brengen.' Verder staat er op 
de website, die in het Engels, Italiaans, Duits en 
Frans is opgesteld en wordt beheerd door de 
'Identitëre Bewegung eSterreich': 'Net zoals de 
hulporganisaties doen, zamelen wij nu ook geld in 
om echt de zee op te gaan en hen dáár te 
confronteren.' 

Op 12 mei 2017 was er een eerste actie: in de 
haven van Catania (Sicilië) probeerde de 
organisatie met een motorbootje het uitvaren van 
het grote reddingsschip Aquarius te belemmeren. 
Dat mislukte en enkele actievoerders werden 
gearresteerd. De gehele actie werd online 
gestreamd en onder meer uitgezonden via de 
Facebookpagina van de 'Identitëre Bewegung - 
Deutschland'. 

Ook de Nederlandse actiegroep 'Identitair Verzet' 
meldt op haar Facebookpagina dat activisten uit 
Nederland mee zullen doen aan de acties van 
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‘Defend Europe'. De actiegroep schrijft: 'Ook het 
Identitair Verzet zal in Nederland de betrokken 
organisaties aanspreken. Op onze eigen wijze. 
Komende zomer sturen wij een afvaardiging (op 
kosten uit eigen persoonlijke zak) naar de 
Middelandse Zee.' 

Het studiegenootschap 'Erkenbrand', een 
Nederlandse extreemrechtse groep die is 
geïnspireerd op de 'Alt Right'-beweging en waarin 
enkele tientallen vaak hoger opgeleide 
actievoerders actief zijn, noemde de actie van de 
Identitairen bij Catania op haar Facebookpagina een 
'geweldig initiatief'. 

Commentaar monitorspecialist 
De Identitaire Beweging' is sinds enkele jaren in 
diverse Europese landen (Frankrijk, Italië, 
Duitsland, Oostenrijk, Nederland) actief. Ze richt 
zich op het verdedigen van de 'eigen cultuur en 
waarden' en het bestrijden van immigratie en 
islamisering van de samenleving. De Nederlandse 
actiegroep 'Identitiar Verzet', waarbinnen enkele 
bekende extreemrechste actievoerders actief zijn, 
is sinds 2013 actief, zowel online als met 
kleinschalige acties op straat, zoals bezettingen 
van (in aanbouw zijnde) moskeeën en 
asielopvangplekken. De actiegroep is in omvang 
zeer beperkt, maar probeert via sociale media de 

- Er zijn inmiddels Kamervragen door GroenLinks en SP 
gesteld aan het kabinet (ingezonden 31 mei 2017) of de 
Nederlanders zich mogelijk schuldig maken aan strafbare 
feiten en of ze wellicht vervolgd kunnen worden. 
3  Zie Weekbericht Internetmonitoring 48/2016. 

grootte en impact van hun acties altijd groter voor 
te doen dan die in werkelijkheid is. 

De laatste jaren is de Identitaire Beweging 
voornamelijk in Duitsland en Oostenrijk erg actief 
geweest met acties tegen immigranten en de islam. 
Daarbij valt op dat er daar in vergelijking met 
Nederland ook veel studenten en hoger opgeleiden 
onder de actievoerders zitten. In Nederland zien we 
extreemrechtse hoger opgeleiden en studenten 
sinds kort vooral terug bij het 'Alt Right'-
studiegenootschap Erkenbrand, dat de `Defend 
Europe'—acties van de Identitairen online steunt. 

De gezamenlijke acties onder de noemer 'Defend 
Europe' tegen de hulporganisaties en tegen de hulp 
aan immigranten die voornamelijk met bootjes 
vanuit Libië naar Italië en Malta vertrekken, 
kunnen leiden tot een tegenreactie vanuit 
extreemlinkse en asielrechtenactiegroepen uit 
diverse Europese landen. Net  als bij de acties van 
extreemrechts kunnen ook actievoerders uit 
Nederland zich aansluiten bij de mogelijke acties 
van extreemlinks. Eerder was al duidelijk dat 
enkele extreemlinkse Nederlanders betrokken 
waren bij mensensmokkel van vluchtelingen in 
Zuidoost-Europa. Bij het nieuwe initiatief kunnen 
confrontaties tussen beide groepen actievoerders in 
havens of op zee niet worden uitgesloten. Verder 
kan de aanwezigheid van nog meer bootjes in de 
Middellandse Zee, naast die van de vluchtelingen, 
hulporganisaties en mensensmokkelaars leiden tot 
meer chaos en gevaarlijke situaties voor iedereen 
die daar aanwezig is. 

Extreemrechts protest tegen 
asielopvang in Ter Apel 
De rechts-extremistische partij de Nederlandse 
Volks-Unie (NVU) wil samen met de extreemrechste 
burgerwachtgroep 'United We Stand — Protecting 
our citizens' (kortweg UWS) op zaterdag 10 juni 
2017 een staande manifestatie houden tegen de 
opvang van asielzoekers in Ter Apel (gemeente 
Vlagtwedde). Via Facebook en de website van de 
NVU roepen beide groepen met leuzen als 
`Vluchtelingen niet welkom' en 'Grenzen dicht nu' op 
naar Ter Apel te komen. De gemeente zegt op de 
hoogte te zijn van de plannen van de NVU en UWS. 

5 
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Van enige 
betrokkenheid van 
(leden van) UWS bij 
(gewelddadige) acties 
tegen asielzoekers is 
tot nu toe niks 
bekend. UWS is een 
voortzetting van de in 
2016 kortstondig, 
vooral online actieve 
extreemrechtse 

burgerwachtgroep 'Street Warriors Holland', dat 
weer voor een deel bestond uit oud-leden van de 
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De manifestatie is een 
reactie op eerdere 
mediaberichten dat 
bewoners overlast 
ervaren en zich onveilig 
voelen omdat een kleine 
groep asielzoekers zich 
agressief zou hebben 
gedragen en zich had 
bezondigd aan diefstal. 
In Ter Apel liggen vier 
typen opvanglocaties 
naast elkaar. Sinds 
2017 kunnen er maximaal 2,000 asielzoekers 
worden opgevangen. De gemeente Vlagtwedde 
heeft in november 2016 extra maatregelen 
getroffen om ervoor te zorgen dat de inwoners van 
Ter Apel minder overlast ervaren van asielzoekers. 

Uit sociale mediaberichten blijkt dat de NVU en 
UWS mogelijk via een gang naar de bestuursrechter 
willen afdwingen dat de manifestatie in het centrum 
van Ter Apel plaats zal vinden en dat ze daarin veel 
vertrouwen hebben. De gemeente zou er bij de 
organisatoren op hebben aangedrongen naar 
rustigere en een minder centrale plek in Ter Apel uit 
te wijken. In een van de berichten op Facebook 
citeert NVU- - - 

communiceert 
ook via de Facebookpagina van UWS en 

sluit één van zijn bijdrages af met: 	 

De in het noorden van Nederland actieve 
extreemrechtse actiegroep Kameraadschap Noord-
Nederland (KNNL), die ook geregeld actie heeft 
gevoerd tegen de opvang en overlast van 
asielzoekers, heeft nog niet gerageerd op de 
manifestatie van 10 juni in Ter Apel. Vanuit 
extreemlinks is door de asielrechtenactiegroep No 
Border Netwerk via Facebook opgeroepen voor een 
tegenactie, De Anti-Fascistische Actie (AFA) heeft 

NRC"..nl, 'Ter Apel neemt maatregelen tegen overlast 
asielzoekers', 29 november 2016. 

op Facebook erop gewezen dat de NVU en UWS 
samen een manifestatie gaan houden, zonder 
expliciet een oproep tot tegenactie te doen. 

Commentaar monitorspecialist 
Het tijdstip van de manifestatie lijkt een beetje 
vreemd. De piek in de overlast door enkele 
asielzoekers in Ter Apel dateert al van maanden 
geleden. Bovendien is ook het aantal asielzoekers 
dat naar Nederland en Ter Apel komt de laatste 
maanden in vergelijking met bijvoorbeeld 2015 
laag geweest. Bovendien zijn er elders in Nederland 
nauwelijks nog protesten tegen de komst en 
opvang van asielzoekers. Alleen de maandelijkse 
demonstraties van Pegida Nederland hebben als 
een van de vaste thema's het protest tegen de 
komst van asielzoekers. Deze Pegida-
demonstraties staan echter vooral in het teken van 
`de strijd tegen de islam' en de vermeende 
islamisering van de samenleving. 

De samenwerking tussen de rechts-extremistische 
partij de Nederlandse Volks-Unie (NVU) en de 
extreemrechtse burgerwachtgroep 'United We 
Stand — Protecting our citizens' (UWS) bleek eerder 
al uit de deelname van enkele leden van UWS aan 
enkele demonstraties van de NVU (ondere andere 
op 12 november 2016 in Maassluis bij de intocht 
van Sint en Zwarte Piet). De gezamenlijke 
aankondiging van deze manifestatie in Ter Apel en 
het feit dat NVU- 	 zijn bijdrage op 
de UWS-pagina afsluit met 

versterken dit beeld van 
samenwerking alleen maar. Overigens is de 
verwachting dat niet meer dan enkele tientallen 
actievoerders zullen deelnemen op 10 juni. Tevens 
is het nog maar zeer de vraag of er vanuit 
extreemlinks echt een tegenactie wordt gehouden. 

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



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 22/2017 

bekende extreemrechtse burgerwachtgroep 
'Soldiers of Odin'. Leden van deze groep waren wél 
mogelijk betrokken bij de mishandeling van een 
asielzoeker in Winschoten in de zomer van 2016. 
UWS stelt op Facebook dat ze zich genoodzaakt 
ziet om als burgers in te grijpen daar waar 'de 
macht, dat het geweldsmonopolie in handen heeft, 
tekortschiet.' Met 'wijkrondes' wil de groep ervoor 
zorgen dat burgers zich weer veilig op straat 
voelen. Hieruit kan worden afgeleid dat ze bereid 
zijn geweld te gebruiken wanneer dit in hun ogen 
gerechtvaardigd is. Naast dat het een onwenselijke 
ontwikkeling is dat burgers het geweldsmonopolie 
van de overheid niet aanvaarden, is het ook in 
tegenspraak met de lijn van de NVU en 	die 
ze de afgelopen jaren hebben uitgedragen, 
namelijk dat ze alleen op geweldloze wijze en in 
overleg met de overheid in actie willen komen. 

5  Zie Weekbericht Internetmonitoring 29/2016. 
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Disclaimer 
	

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

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

• overheid. 

I. Terrorisme 

Reacties na aanslag London Bridge en Borough 
Market 

ISIS: `remaining and expanding'? 

II. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

Tegendemonstratie aangekondigd tegen Pegida 
Nederland/Fortress Europe demo in Enschede 

Protesttour langs NAM-locaties door radicale 
milieuactivisten 

Turkije dreigt met intrekken nationaliteit 130 
Turkse staatsburgers 

Het weekbericht dient te worden behandeld als 
vertrouwelijk document. Voor verder gebruik en/of 
verdere verspreiding van het weekbericht graag,  
overleggen met DAS. Uw reacties zijn welkom op 
10.2g 
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Ia Terrorisme 	 belachelijk. 
	d vindt hij dan ook ronduit 

Reacties na aanslag London Bridge 
en Borough Market 
Op 3 juni 2017 om 23:08 uur Nederlandse tijd 
(22:08 PM lokale tijd) is in Londen een bestelbusje 
ingereden op voetgangers op de London Bridge. 
Niet veel later wordt er melding gedaan van een 
steekpartij op Borough Market nabij de London 
Bridge. De politie heeft alle drie de daders 
doodgeschoten. Direct na de aanslag werd via pro-
ISIS kanalen op Telegram het resultaat gevierd. In 
verschillende posts werd gesteld dat 'de wolven nu 
wakker zijn' en dat dit pas het begin is van 'nog 
veel ergere dingen'. Op Nederlandse jihadistische 
pagina's bleef het stil, hoogstwaarschijnlijk uit 
veiligheidsoverwegingen. Zo'n 24 uur na de aanslag 
eiste ISIS via mediabureau Amaq de aanslag op. 
Hoewel de aanslag aanvankelijk weinig aandacht 
kreeg in officiele ISIS-media zoals het al-Bayan 
radiobulletin, werd in de uitgave van Rumiyah 10 
een artikel gewijd aan de aanslagplegers, daarin 
aangeduid volgens hun kunya's 

' e n 

In Nederland werd er vanuit rechtspopulistische 
hoek naast de gebruikelijke commentaren ('weg 
met Islam' en 'grenzen dicht') de nadruk gelegd op 
de link tussen de Ramadanperiode en de 
veronderstelde toename in aanslagen. Op de pagina 
van Pegida verscheen dan ook de volgende 
feestdagboodschap: 'Fijne Pinksterdagen wensen 
wij alle niet-moslims, de moslims wensen wij een 
Fuck Ramadan'. Vanuit deze hoek klonk er ook 
kritiek richting de Nederlandse regering, die te 
weinig zou ondernemen tegen radicaal islamisme. 

Een Facebookpost van de Amerikaanse NBC 
journalist 	 vond zijn weerslag 
onder een groot publiek, ook onder veel 
Nederlandse moslims. 	sprak zijn woede 
uit over de uitspraken die Amerikaanse en Britse 
politici deden: dat de moslimgemeenschap meer 
zou moeten doen aan signalering van radicale 
figuren. Hij verzuchtte over één van de Londense 
aanslagplegers: 
31111E~Ei11111111111111~111111.11111111111111111~111111 

De oproep aan de politie cinn moskeen te 
monitoren en moslims op te roepen r~mtm 

In relatie tot de eerdere aanslag in Manchester bij 
een concert van Ariane Grande op 22 mei 2017, 
postte een Nederlandse ISIS-aanhanger een 
afbeeldigng van een strijder voor een skyline van 
Londen, met daarbij de boodschap: aMIMMI 

een ISIS-sympathisant die aangeeft in Londen te 
zijn, schrijft onder deze post ' 

spoort hem daarop aan 
iets te ondernemen: liffieffie 
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Commentaar monitorspecialist 
De beschuldiging aan het adres van politici, die te 
mild zouden zijn in hun aanpak van het 
extremisme / terrorisme, kan zo ver gaan als het 
persoonlijk verantwoordelijk houden voor de 
gewelddadige aanslagen (zoals in het geval van de 
Duitse Angela Merkel). Tweets waarin politici als 
premier Mark Rutte hun steun betuigen aan 
slachtoffers van een aanslag, worden tegenwoordig 
door een grote groep mensen gezien als 
'onoprecht' en 'gemaakt door een twitterrobot'. 
Dit kan bijdragen aan een situatie waarin er in 
toenemende mate kritiek komt op het 
overheidsbeleid. 

De sentimenten die de Amerikaanse 
zijn Facebookpost aanboorde, spelen ook in 
Nederland. De perceptie dat het verschil tussen 
radicale islamisten en mainstream/'normale' 
moslims niet voldoende duidelijk is voor politici, 
beleidsmakers en de maatschappij, wordt binnen 
deze groep breed gedeeld. Dit vergroot het gevoel 
dat je als moslim automatisch onderdeel uitmaakt 
van een 'verdachte gemeenschap'. De frustratie 
jegens de autoriteiten, die niet genoeg zouden 
doen aan extremistische moslims, kan binnen de 
moslimgemeenschap tot spanningen leiden, en kan 
er in extreme gevallen in potentie voor zorgen dat 
individuen het recht in eigen hand willen nemen. 

ISIS: 'remaining and expanding'? 
Het thema van propagandatijdschrift 'Rumiyah' 
nummer 10, uitgekomen via sociale media op 7 juni 
2017, centreert zich met name op het onder druk 
staande 'kalifaat'. De titel van deze editie, 'The 
Jihad in East Asia', reflecteert de propagandistische 
boodschap van ISIS: de terroristische groepering 
zou nog altijd bezig zijn met de verspreiding van de 
internationale jihad — te zien aan de recente grote 
opmars in de Filipijnen, zo wordt er in de artikelen 
gesteld. Deze boodschap volgt op het militair onder 
druk staan van de gebieden van ISIS in Syrië en 
Irak, zoals bij het bijna verloren Mosul, en bij 
Raqqa. Hoewel lange tijd in ISIS-propaganda werd 
gezwegen over de opmars van coalitie en de 
Iraakse regeringstroepen, worden die nu wel 
behandeld, en framet ISIS het als positief. In het 
tijdschrift verklaart ISIS dan ook dat zij met het 
verlies van terrein in Syrië en Irak, hun 
inspanningen om uit te breiden naar 
'kruisvaardersgrondgebied' [het Westen] 
verdubbelen. De aanslag in Manchester wordt als  

voorbeeld genoemd. De aanslagpleger, 
, wordt geïntroduceerd als 'a soldier of the 

Khilafah that carried out a lust Terror Operation', 
een mogelijke verwijzing naar de terugkerende 
rubriek in Rumiyah, 'Just Terror Tactics', waarin 
praktische tips voor het plegen van aanslagen 
worden gegeven. 

Een uitbreiding van het 'kalifaat' richting Zuidoost-
Azië, in de aandacht na de verovering van de 
Filipijnse stad Marawi, komt voorts uitgebreid aan 
bod in Rumiyah. Het belangrijkste woord hierbij is 
sBaqiyah' — 'remaining' (standvastigheid). 
In een interview met de 'Emir van de strijders van 
het kalifaat in Oost-Azië' , doet de Emir een 
interessante oproep aan de lezers: 'He then directs 
a message through Rumiyah Magazine to all 
Muslims in the world, calling them to make hijrah to 
the regions in which the soldiers of the Khilafah are 
widely present in East Asia, and to do so in support 
of their brothers and in order to establish their 
state. He also gives glad tidings that many 
muhajirin [buitenlandse strijders] from various 
regions have reached them and joined their ranks'. 

Al eerder verschenen dergelijke berichten van ISIS-
sympathisanten waarin werd opgeroepen naar 
Zuidoost-Azië af te reizen voor deelname aan de 
jihad, online via Telegram: 'If you can't go to 
Iraq/Shaam,why we not go to Filibiin,and join with 
Kateebah Al-Filibiins? Because They are a group 
who already gave Bay'ah [eed van trouw] to 
Dawlah Islaamiyyah'. 

Dit 	uit 	-, al langer bestaa, -  • slogan van IS 
`Bagiysa we tat.drnaddad', wat zoveel betekent als 'blijven en 
uitbreiden'. 

In Nederland duiden we dit gebied aan als 'Zuidoost Azië'. 
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Enkele dagen eerder bracht één van de media-
outlets van ISIS, 'Ajnad Media Wing', een nieuwe 
nasheed uit, een religieus gezang, getiteld 'Dawlati 
Baqiya' [wat zoveel betekent als 'de Islamitische 
Staat zal niet verdwijnen']. Net als de nasheed 
'Heed the Call' richt de tekst zich op de recente 
verliezen die ISIS heeft geleden in Syrië en Irak. 
Er in zat een duidelijke boodschap aan de 
aanhangers en tegenstanders van de ISIS: '1-laving 
awoken a sleepy Ummah from slumber. Oh people 
of error, it [the Dawla] is remaining, not vanishing, 
Its soldiers shout: remaining, remaining'. 

Commentaar monitorspecialist 
De propagandistische boodschap van ISIS zal, ook 
na daadwerkelijk verlies van belangrijke gebieden 
in het 'kalifaat', zoals Mosul en Raqqa, verspreid 
blijven worden via internet. Zo blijft het beeld van 
een machtig ISIS overeind voor aanhangers: 
zolang zij de boodschap uitdragen dat zij nog 
immer 'remaining en expanding' zijn, of dat nou op 
westers grondgebied is of elders, zullen 
aanhangers zich tot de groep aangetrokken voelen. 
Gelijktijdig probeert ISIS te verbloemen dat ze 
steeds meer terrein verliezen in Syrië en Irak. 
Zoals al eerder in het Weekbericht werd 
gesignaleerd, is te zien dat ISIS de 'informatie-
oorlog' ophemelt op een manier de we nog niet 
eerder bij jihadistische groeperingen zagen — op 
sommige momenten is het van groter belang dan 
de 'militaire' jihad — en dat ISIS-sympathisanten 
die deelnemen aan deze 'oorlog', zichzelf als 
'media operative` kunnen bestempelen zonder 
formele toestemming vanuit ISIS. Met deze 
strategie vanuit ISIS zal hun 'virtuele kalifaat' nog 
lang sympathisanten blijven aanspreken, mogelijk 
ook Nederlandse aanhangers. 

Weekbericht Internetmonitoring 7/2017.. 

In hoeverre lezers zich daadwerkelijk laten 
inspireren door teksten die oproepen tot migratie, 
en in hoeverre Zuidoost-Azië aantrekkelijk is voor 
aanhangers van het jihadisme om heen te reizen, 
moet nog bezien worden. Onder de strijdende 
ISIS-leden in de Filippijnen zijn reeds mensen uit 
Pakistan, Jemen, Saoedi Arabië, Rusland 
(Tsjetsjenië) en Marokko gesignaleerd, aldus 
Reuters. 

II. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Tegendemonstratie aangekondigd 
tegen Pegida Nederland/Fortress 
Europe demo in Enschede 
`Pegida Nederland' organiseert in samenwerking 
met 'Fortress Europe' en ‘Deutsche Patrioten' op 18 
juni 2017 een demonstratie in Enschede. Deutsche 
Patrioten is een Duitse anti-islamgroepering. 
Fortress Europe is een samenwerkingsverband waar 
verschillende extreemrechtse en rechtspopulistische 
politieke partijen en bewegingen (zoals Pegida 
Nederland) zich bij hebben aangesloten. Er bestaat 
een website en een Facebookpagina van Fortress 
Europe. De aan hen gelieerde groepen 
('internationale partners') komen uit diverse 
Europese landen, zoals Bulgarije, Tsjechië, 
Engeland, Estland, Duitsland, Ierland, Italië, 
Letland, Polen, Zweden, Spanje en Nederland. 
Pegida Nederland omschrijft Fortress Europe op 
Facebook als volgt: 'Fortress Europe organiseert 
demonstraties om politieke partijen en 
straatbewegingen bij elkaar te brengen, en samen 
te strijden tegen de huidige politieke elite'. 

Voorts heeft Pegida Nederland aangekondigd dat de 
Duitse extreemrechtse hooliganband `Kategorie C' 
(ook optredend onder de naam 'Hungrige Wiilfe') bij 
de demonstratie een optreden zal geven. Bovendien 
wordt op sociale media gespeculeerd dat een 
afvaardiging van de Duitse extreemrechtse 
hooligangroepering 'Hooligans gegen Salafisten' 
(HoGeSa) aan de demonstratie deel zal nemen. 
Tevens zijn twee leiders van de Britse 
extreemrechtse politieke partij 'Britain First' 
toegevoegd aan de sprekerslijst. De organisatoren 

"As foreigners fight in th.- 	, Ilippines, a new hub for Islamic 
State", Reuters, 30 mei 2017. 
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van de demonstratie hebben verder aangegeven 
binnenkort bekend te maken welke sprekers nog 
meer kunnen worden verwacht. 

Afbeelding 

Inmiddels is vanuit extreemlinks door AFA 
Nederland onder de noemer 'Laat Ze Niet Lopen' 
een tegenactie aangekondigd. Over de 
aanwezigheid van de extreemrechtse groepen uit 
Duitsland staat op de Facebookpagina van 'Laat Ze 
Niet Lopen': 'Deze groepen zijn actief aan het 
mobiliseren in Duitsland dus we moeten er ernstig 
rekening mee houden dat er heel veel Duitse Nazi's 
de grens over zullen steken en dat de demonstratie 
niet alleen groter maar ook veel agressiever zal zijn 
dan we in Nederland gewend zijn van PEGIDA.' (...) 
'Gelukkig wordt er inmiddels niet alleen door 
Nederlandse antifascisten gemobiliseerd voor 
tegenacties maar ook door Duitse kameraden.' 
Ook op de actiewebsite NoHoGeSa.noblogs.org  van 
AFA Nederland wordt verwezen naar de mogelijke 
komst van leden van HoGeSa en Britain First naar 
Enschede. Op de website wordt in het Nederlands, 
Engels en Duits opgeroepen om de mogelijk 
'grootste nazi-demonstratie in Nederland sinds de 
Tweede Wereldoorlog' te stoppen. 

Commentaar monitorspecialist 
Het is de eerste keer dat Pegida Nederland samen 
met Fortress Europe en Deutsche Patrioten een 
demonstratie organiseert. Hiermee krijgt de 
demonstratie in Enschede een internationaal 
karakter. Bovendien heeft de demonstratie met de 
tot nu toe bekendgemaakte aanwezige 
(internationale) sprekers en artiesten een duidelijk 
extreemrechtse signatuur. Het feit dat de 
demonstratie in de nabijheid van Duitsland gelegen 
Enschede plaatsvindt en dat de bij Duitse neo-
nazi's populaire band 'Kategorie C' aanwezig zal 
zijn, kan een aanzuigende werking hebben op 
mogelijk gewelddadige extreemrechtse personen 
uit met name Duitsland. Zeker omdat in Duitsland 
optredens van deze band vrijwel altijd worden 
verboden. 

AFA Nederland organiseert via haar campagne 
'Laat Ze Niet Lopen' regelmatig tegenacties rondom 
demonstraties van (gepercipieerde) extreem-
rechtse groepen zoals Pegida Nederland. Vanwege 
het feit dat er mogelijk een grote afvaardiging 
komt van extreemrechts uit het buitenland 
(voornamelijk Duitsland), is het voorstelbaar dat 
ook extreemlinkse en linksextremistische 
actievoerders vanuit Duitsland naar Enschede 
zullen komen. Hier wijst 'Laat Ze Niet Lopen' ook 
zelf op in een eerdergenoemde post op haar 
Facebookpagina. 

Doordat beide zijden aankondigen dat er een grote 
mobilisatie verwacht wordt van hun eigen 
achterban en andere gelijkgestemden, kan dit 
potentieel een grote samenkomst van 
tegengestelde ideologieën betekenen in en rondom 
Enschede. Hoewel nog moet blijken hoeveel 
actievoerders daadwerkelijk aan beide kanten 
gemobiliseerd worden, kan een grote mobilisatie 
aan weerszijden tot openbare orde problemen of 
mogelijk zelfs gewelddadige confrontaties leiden. 
Zeker als het hier grote aantallen personen uit 
Duitsland betreft, waar het toepassen van geweld 
bij hun acties veel gebruikelijker is. 

Protesttour langs NAM-locaties 
door radicale milieuactivisten 
Enkele leden van de radicale milieuactiegroep 
GroenFront! hebben op 4 juni 2017 met een 
protesttour actiegevoerd langs diverse NAM-locaties 
in Groningen (onder meer bij Slochteren, 
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Sappemeer, Muntendam, Delfzijl en Leermens). De 
acties zijn gehouden uit solidariteit met de 
Groningers die last hebben van de aardbevingen 
door de aardgasboringen, en uit protest tegen het -
in hun ogen tekortschietende - klimaatbeleid van 
Nederland en andere landen zoals de VS. Het 
startpunt van de protesttour was de jaarlijkse 
anarchistische bijeenkomst de 'Pinkster Land 
Dagen' in het Friese Appelscha. Volgens de 
actievoerders werden ze bij hun acties soms 
'geëscorteerd' of 'tegengehouden' door 'de politie 
en de bewaking'. Van de acties heeft GroenFront! 
op Twitter en Facebook diverse foto's gepubliceerd. 
Daarop zijn op de diverse locaties aan hekken en 
boortorens spandoeken te zien met teksten tegen 
de NAM, Shell, Exxon en de overheid. Er zouden 
geen actievoerders zijn aangehouden. De acties 
hebben op sociale media enige steun gekregen van 
enkele actiegroepen uit. Groningen. Verder is er in 
de reguliere media vrijwel geen aandacht voor de 
acties geweest. 

Voorts laat GroenFront! in reactie op het besluit van 
president Trump van vorige week dat de VS uit het 
klimaatakkoord van Parijs stappen, weten dat 'we 
het heft in eigen handen moeten nemen' en dat 
'ons ecosysteem te belangrijk [is] om over te laten 
aan de grillen van politici als Trump. Kom in verzet 
als je leven je lief is.' Er wordt op sociale media  

opgeroepen tot meer 'directe actie' en 'massale 
burgerlijke ongehoorzaamheid'. Daarbij wordt onder 
meer verwezen naar het klimaatkamp en de 
actiedag in de haven van Amsterdam onder de 
noemer 'Code Rood' op 24 juni 2017. 

Commentaar monitorspecialist 
De protestacties van afgelopen weekend door 
actievoerders van de radicale milieuactiegroep 
GroenFront! waren voornamelijk activistisch van 
aard, hoewel wel de randen van de wet bewust 
werden opgezocht en wellicht licht werden 
overtreden door verboden locaties te betreden of in 
een boortoren te klimmen. Daarmee zouden de 
acties in feite ook deels als extremistisch kunnen 
worden beschouwd, hoewel er geen arrestaties zijn 
verricht. 

In het verleden hebben actievoerders en 
sympathisanten van GroenFront! overigens 
meerdere keren duidelijk buitenwettelijk 
actiegevoerd, onder meer bij de bossen van 
Schinveld, de aanleg van de Betuwelijn, het 
vernielen van gentech proefvelden en het vernielen 
van jachthutten. De recente oproepen op sociale 
media door GroenFront! en andere radicale 
milieuactiegroepen als Fossielvrij Nederland, 
Greenpeace en een coalitie van actievoerders en 
actiegroepen onder de noemer 'Code Rood' , 
waarin wordt opgeroepen tot meer 'directe acties' 
en 'burgerlijke ongehoorzaamheid', zijn in feite 
binnen deze kringen jargon om de randen van de 
wet bij het actievoeren bewust op te zoeken en 
zonodig te overtreden. Overigens wordt geweld 
tegen personen door de actievoerders veroordeeld. 

De komende maanden moet met meer 
extremistische acties vanuit radicale milieu- en 
klimaatactiegroepen rekening worden gehouden, 
zeker na de teleurstelling over Trumps besluit om 
uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen en het 
voorlopig uitblijven van een nieuw 'ambitieus' 
klimaatbeleid in Nederland doordat de 
kabinetsformatie vooralsnog in een impasse lijkt te 
zitten. Het is daarbij van belang om te volgen of er 
voor dit soort hardere acties ook grotere aantallen 
actievoerders zijn te mobiliseren, zoals nu slechts 
vooral nog bij activistische acties aan de orde is. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 15/2017. 
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Turkije dreigt met intrekken 
nationaliteit 130 Turkse 
staatsburgers 
De Turkse regering wil het staatsburgerschap 
intrekken van 130 Turken die momenteel in het 
buitenland verblijven, tenzij ze binnen drie 
maanden terugkeren. 

Na de mislukte coup in juli 2016 beschuldigde de 
Turkse regering Fethullah Gijlen en zijn beweging 
ervan achter die mislukte staatsgreep te zitten. Om 
die reden is de AKP-regering direct na deze 
gebeurtenis begonnen met het zuiveren van 
organisaties binnen en buiten de overheid door het 
gevangennemen of ontslaan van vermeende G0len-
aanhangers die daar werkzaam waren. Meer dan 
honderdduizend (vermeende) G0len-
leden/aanhangers zijn daarbij opgepakt. Dit heeft 
ook internationaal zijn weerslag gehad en tot 
diplomatieke conflicten geleid, bijvoorbeeld met 
Duitsland. Duitsland weigert Turkse asielzoekers die 
door de Turkse regering ervan verdacht worden 
betrokken te zijn geweest bij de mislukte coup, aan 
Turkije uit te leveren. Turkije weigert op haar beurt 
Duitse politici nog langer toegang te verschaffen tot 
de Turkse vliegbasis incirlik die door Duitse troepen 
gebruikt wordt. 

Twee weken geleden heeft Erdogan een openbare 
speech gehouden en zei daarin: 'we zorgen er voor 
dat de Turkse nationaliteit van hun wordt 
ingetrokken', daarbij referend aan Turken die zich 
buiten Turkije bevinden en die de Turkse regering 

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/05/ankara-dreigt-
met-intrekken-staatsburgerschap-turken-a1561700   

Ibid 

wil vervolgen. Een aantal dagen later kwam de 
Turkse minister van Binnenlandse Zaken met de 
maatregel tegen 130 Turkse staatsburgers die in 
het buitenland verblijven en die vooral gelieerd zijn 
aan de Gijlen-beweging of de pro-Koerdische 
oppositiepartij HDP, om zich binnen drie maanden 
in Turkije te melden op straffe van het intrekken 
van hun Turkse staatsburgerschap. 

Online en op sociale media wordt onder de Turkse 
gemeenschappen hevig gediscussieerd over dit 
voornemen. G0lenisten beschuldigen de Turkse 
regering van het uitsluiten, oppakken en martelen 
van hun leden in Turkije. De AKP en Erdogan-
aanhangers beschouwen de G0lenisten (FETA) als 
landverraders en terroristen. De spanning en 
discussie is na het bekend maken van de lijst van 
130 'voortvluchtigen' verhevigd, omdat waar de 
verdachten eerst als een primair Turkse 
aangelegenheid werden gezien, worden zij nu niet 
meer als een Turks staatburger gezien. De gehele 
lijst wordt door verschillende websites en accounts 
via sociale media online gedeeld. 

Op Nederlands-Turkse platformen krijgt het bericht 
weinig aandacht. Op de Facebookpagina's van 
`Turks.n1' en 'De Jonge Turken' wordt een 
nieuwsbericht over de genomen maatregel gedeeld 
en zijn diverse reacties geplaatst. Naast kritiek op 
Erdogan en twijfels over de effectiviteit van de 
maatregel, zijn er ook andere geluiden waar te 
nemen. Zo zegt iemand 'nederland geeft die 
terrorist wel asiel 9. 	ivm europese 
mensenrechten' of 'Kunnen nog wel een paar O'en 
achter de 130'. 

http://www.hurriyet.com.tr/fetullah-gulen-dahil-130-
kisi-icin-vatandaslikt-40480069  
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Commentaar monitorspecialist 
Hoewel het publiceren van 'verdachtenlijsten', zoals 
in dit geval van 130 Turkse staatsburgers, an sich 
in Turkije niet ongewoon is, is de daarmee 
gepaarde dreiging om de nationaliteit van deze 
burgers in te trekken nog niet eerder in Turkije 
voorgekomen. Naast vermeende G0lenisten, zijn 
twee personen op de lijst HDP-parlementariërs. 
Deze maatregel geeft een signaal af over de wijze 
waarop de Turkse regering met de Gillen-beweging 
en de oppositie in Turkije wil omgaan. Als de 
personen op de lijst geen andere nationaliteit 
hebben dan de Turkse, worden zij in feite stateloos 
als Turkije de maatregel uitvoert. Los van de 
constatering dat dit tegen het internationale recht 
indruist, heeft dit mogelijk verregaande 
consequenties voor duizenden andere Turken die 
binnen en buiten Turkije resideren en door de 
Turkse regering beschuldigd worden van 
terrorisme. Het kan wijzen op een nieuwe aanpak 
van de regerende AK-partij waarbij zij een signaal 
wil afgeven naar burgers die zij als een gevaar 
zien, namelijk, verlaat het land dan wel kom niet 
meer terug. 

Hoe dan ook zorgt deze harde lijn van de AK-partij 
voor een onveilig gevoel bij tegenstanders van 
Erdoóan in Turkije en in de diaspora in het 
buitenland. Dit kan tot gevolg hebben dat 
tegenstanders zich zodanig onder druk gezet 
voelen, dat zij zich genoodzaakt zien Turkije te 
verlaten en ergens in de EU asiel aan te vragen. 
Doordat aan een aantal Gillen-leden in Nederland 
en andere Europese landen politiek asiel is 
verleend, is inmiddels duidelijk geworden dat 
bepaalde groepen (zoals GUIenisten en Koerden) 
een vluchtelingenstatus kunnen krijgen in Europa. 
Als de situatie in Turkije zich conform de 
ingeslagen harde lijn blijft ontwikkelen, kan niet 
worden uitgesloten dat Europa met een groot 
aantal Turkse vluchtelingen geconfronteerd wordt. 

$ 
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Inhoudsopgave 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de Directie Analyse en Strategie (DAS) van de 
Nationaal Cobrdinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV). Het bevat een beschrijving van 
wat er naar aanleiding van de actualiteit speelt op 
sociale media en op de diverse voor de NCTV 
relevante websites, 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 .  
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mogelijk. Het wordt afgeraden om zelf de websites 
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Recente kleine relletjes en incidenten in Nederland 
met jongeren, zoals bussen die met stenen werden 
bekogeld in Haarlem, worden op die pagina's ook 
gekoppeld aan de ramadanperiode: 'v 

I. Terrorisme 

Audioboodschap woordvoerder 
ISIS - aanslagen tijdens Ramadan 
Abu al-Hassan al-Muhajir, de woordvoerder van 
ISIS, heeft op 12 juni 2017 via een audioboodschap 
verspreid op Twitter, 'Ione wolves' in Amerika, 
Australië, Europa en Rusland opgeroepen in actie te 
komen in hun eigen land. De oproep kwam aan het 
einde van zijn 24 minuten durende speech, die zich 
met name richtte op de strijders in alle gebieden die 
onder ISIS-controle zouden staan: Syrië, Irak, Sinaï 
(Egypte), Zuidoost-Azië, Jemen, Somalië enz. De 
strijders in deze gebieden zouden niet moeten 
bezwijken onder de beproevingen van oorlog 
[doelend op het onder druk staan van met name 
het 'kalifaat' in Syrië en Irak] waarbij de vijand 
talrijk is en het risico op interne versplintering 
bestaat. Al-Muhajir refereerde hierbij aan de 
historische veldslag van al-Ahzab, waarbij een 
vijandige overmacht de kleinere moslimse 
gemeenschap niet kon verslaan. 

De boodschap werd uitgebracht door de officiële 
ISIS-outlet al-Furqan, ter gelegenheid van de 
Ramadanmaand en is nog maar de derde 
boodschap van de nieuwe woordvoerder, die de 
veel bekendere woordvoerder Abu Mohammed al-
Adnani opvolgde na zijn dood. Adnani riep ten tijde 
van de vorige ramadan, op 21 mei 2016, op tot het 
plegen van aanslagen tegen civiele doelwitten en 
stelde dat elke kleine actie in het hart van de 
vijandelijke landen, zoals Amerika en Europa, van 
enorm belang was voor ISIS.-  Ook in deze 
boodschap werd er opgeroepen aanslagen te 
plegen, hoewel minder uitgebreid dan in 
voorgaande: 
'And to the brothers of creed and faith in Europe, 
America, Russia, and Australia and elsewhere! Your 
brothers in your land preceded you, so do as they 
did and follow their actions. Know that Paradise is 
under the spade of the swords.' 

De connectie tussen de toename van aanslagen en 
de vastenmaand voor moslims wordt online vanuit 
Nederlandse rechts-populistische en extreemrechtse 
hoek gelegd, zeker na de aanslag in Londen van 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 49/2016, voor de 
speech'And You Will Remember What I Ani Teling You'. 
2  Zie 'Woordvoerder ISIS roept wederom op tot aanslagen in 
Westen tijdens Ramadan', NOV Signalement 10/2016. 

3 juni 2017. Zo kopte Geenstijl: 'Ramadanjournaal. 
Wanneer zijn wij aan de beurt?'. 

Op het salafistische Moslims in Dialoog werd boos 
gereageerd op dergelijke uitlatingen over de 
ramadan: 

Hierbij refererend aan de brand in 
de Grenfell Tower, waarbij moslims adequaat en 
snel slachtoffers konden helpen, omdat zij reeds 
wakker waren voor de suhur (de laatste nachtelijke 
maaltijd voor zonsopgang). 

Commentaar monitorspecialist 
Ook vorig jaar, en het jaar daarvoor, publiceerde 
toenmalig woordvoerder al-Adnani een oproep om 
in de ramadan aanslagen te plegen. Deze werden 
destijds voor aanvang van de ramadanperiode 
verspreid. Inderdaad steeg het aantal aanslagen in 
die periode in diverse delen van de wereld. De 
oproep, indien authentiek, komt nu ruim over de 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 23/2017. 
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helft van de ramadanperiode. Al-Mujahir is minder 
in het nieuws en minder charismatisch dan zijn 
voorganger. Het is te vroeg om vast te stellen of er 
dit jaar tijdens de ramadan opmerkelijk meer 
aanslagen worden gepleegd dan in andere landen. 
Drie van de tien aanslagen in westerse landen in 
2017 vielen tijdens de ramadan. Voor zover tot nu 
toe bekend verwees geen van deze daders echter 
naar de vastenmaand. 

De link bij het westerse publiek tussen de 
ramadanperiode en een [gepercipieerde] toename 
van aanslagen, kan er voor zorgen dat de gehele 
ramadan een negatieve connotatie krijgt. Op een 
beperkte maatschappelijke schaal heeft dit reeds 
invloed. Kleinere incidenten die in Nederland 
plaatsvinden, zoals overlast in Bos en Lommer met 
autobranden, worden door rechts-populistische 
weblogs als Geenstijl al bestempeld tot 
'Brandendan' en 'rituele autobrand'. Alhoewel 
enkele 'reaguurders' de discussie proberen te 
nuanceren met 'een enkeling verpest het voor de 
rest', kan dit bijdragen aan een gespannen sfeer 
rondom de ramadan, en verminderde tolerantie en 
frequentere uitingen van wantrouwen jegens 
moslims die hieraan meedoen. 

Zowel binnen rechts-populistische kringen als 
binnen moslimgemeenschappen is in ieder geval 
een duidelijk wantrouwen zichtbaar richting 
gevestigde media en overheden als het gaat om 
berichtgeving rondom incidenten die tijdens de 
vastenmaand plaatsvinden. 

II. Extremisme, radicaliserinc 
en polarisatie 

Pegida Nederland roept op tot 
'Project-X Enschede' na 
demonstratieverbod 
De anti-islamgroepering 'Pegida Nederland' roept 
via sociale media op tot een' Project-X' op zondag 
18 juni 2017 in Enschede. Pegida Nederland komt 

De bekendste 'Project-X' vies die in Haren in september 
2012. Uit 'Haren' is gebleken dat sociale media een 
belangrijke rol kunnen spelen in de mobilisatie van grote 
groepen mensen, met grootschalige maatschappelijke onrust 
tot gevolg. Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 39/2012. 

met deze oproep nadat de gemeente Enschede deze 
week een demonstratieverbod voor komende 
zondag heeft aangekondigd. Dit verbod geldt voor 
zowel de anti-islamdemonstratie van Pegida 
Nederland, 'Fortress Europe' en 'Deutsche Patrioten' 
als de extreemlinkse tegendemo ‘NoHoGeSa' van de 
'Anti Fascistische Actie' (AFA). Reden voor het 
verbod is de angst voor ongeregeldheden. Eerder 
was al bekend geworden dat Enschede aanstaande 
zondag geldt als risicogebied. Dat betekent dat de 
politie er preventief kan fouilleren. 

Pegida Nederland, g-CM 
, heeft in de afgelopen dagen in diverse 

video's op Facebook fel gereageerd op het 
demonstratieverbod. In een Nederlandstalige video 
stelt, 	dat hij zich altijd aan de afspraken 
met de gemeente en de politie heeft gehouden en 
dat de gemeente dit nu niet doet. 
benadrukt dat het geweld altijd vanuit extreemlinks 
komt en niet van Pegida. Hij is woedend op de 
burgemeester van Enschede, die hij in een video 
vergelijkt met 'Adolf'. De gemeente Enschede 
onderzoekt inmiddels of en welke juridische stappen 
mogelijk zijn tegen deze 'walgelijke uitspraken' van 

. Voorts zegt de Pegida-voorman in 
deze video onder meer: 

wel de ruimte voor demonstraties 
krijgen. Deze video wordt overigens ook gedeeld op 
de politiek-salafistische Facebookpagina, met 
activistische inslag, 'MOS Journaal', dat zichzelf 
omschrijft als 'journaal met nieuws voor moslims'. 
De pagina zet 	weg als 'omstreden 
wapenhandelaar en haatprediker'. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 23/2017. 
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Volgens._~ zijn 
veel Nederlanders op internet het met hem eens en 
hij roept deze mensen dan ook op ' 

Hij refereert daarbij aan het gevoel dat 
ontstond na de moord op Pim Fortuyn in de 
parkeergarage onder het Plein in Den Haag. 
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In een Duitse online video, die onder meer door de 
Duitse anti-islamgroepering 'Deutsche Patrioten' op 
Facebook wordt gedeeld, stelt Wagensveld dat de 
Duitse neonazi-/hooligan-band 'Kategorie C' en de 
sprekers van 'Britain First' niet zullen komen, maar 
dat er alles aan gedaan zal worden dat de 
bijeenkomst op een later tijdstip alsnog zal 
doorgaan. Ook roept hij de Duitse demonstranten 
op toch zondag naar Enschede te komen. In een 
andere Nederlandstalige video richt  
zich weer tot de burgemeester van Enschede: 

Ook nu de extreemlinkse tegendemo 'NoHoGeSa' 
van AFA/ 'Laat Ze Niet Lopen' is afgelast, roept AFA 
op sociale media nog steeds op waakzaam te zijn 
en naar Enschede te komen. AFA stelt vast dat 
vanuit extreemrechts, ook vanuit Duitsland, 
oproepen zijn om toch naar Enschede te gaan. AFA 
wil zo'n bijeenkomst hoe dan ook gaan verstoren. 
`Wij kunnen er niet op vertrouwen dat de gemeente 
en politie een samenkomst van Duitse en 
Nederlandse neo-nazi's zal tegenhouden', aldus 
AFA. Vanuit de Duitse extreemlinkse antifascisten 
waren er volgens berichten op sociale media deze 
week plannen om gezamenlijk vanuit onder meer 
MiInster naar Enschede te komen. 

Afbeelding 

Een andere tegendemo, georganiseerd door de 
linksactivistische actiegroep 'Samen tegen 
Racisme', is eveneens verboden. De actiegroep stelt 
op Facebook: 'Wij vinden, dat de politie de 
mogelijkheid heeft weggegeven om de 
demonstraties in orde te laten verlopen en te 
controleren en nu voor een onbeheersbare chaos 
staat.' Actievoerders wordt nu geadviseerd zondag 
aanstaande in Enschede 'de straten niet door 
extreemrechts weg te laten nemen' en 'alleen in 
groepen te bewegen en altijd opmerkzaam voor 
gevaren te zijn'. 

Commentaar monitorspecialist 
Het in de ogen van de demonstranten erg late 
besluit van de gemeente Enschede om alle 
demonstraties voor komende zondag alsnog te 
verbieden, heeft vooral bij de voorman van Pegida 
Nederland, 	 , kwaad bloed gezet. 
Dit heeft geleid tot enkele felle, mogelijk strafbare 
uitspraken van zijn kant in online video's. Daarin 
laat hij zijn afkeer jegens de burgemeester van 
Enschede duidelijk blijken. De gemeente en de 
politie worden door Wagensveld verweten zich niet 
aan de afspraken te houden en te zwichten voor 
extreemlinks geweld. Het is evident dat 

niet bezorgd is om gearresteerd te 
worden en het lijkt er zelfs op dat hij er op uit is. 
Een mogelijke arrestatie komende zondag in 
Enschede zal waarschijnlijk door Pegida Nederland 
worden gefilmd en online verschijnen en worden 
uitgebuit voor eigen gewin (met verwijten als geen 
recht op demonstratie en vrijheid van 
meningsuiting). En om wellicht alsnog een 
vergelijkbare toekomstige demo in Enschede af te 
dwingen. 

De kans op grootschalige geweldsconfrontaties en 
openbare-orde-problemen lijkt door het afkondigen 
van het demonstratieverbod een stuk kleiner te zijn 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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geworden. Het annuleren van de optredens van de 
Duitse extreemrechtse hooliganband ‘Kategorie C' 
(ook optredend onder de naam 'Hungrige \A/Ofte') 
en de gastsprekers van extreemrechtse actiegroep 
Britain First, zal er waarschijnlijk toe leiden dat er 
een stuk minder of vrijwel geen (geweldsbereide) 
rechts-extremisten en hooligans vanuit het 
buitenland (vooral Duitsland) naar Enschede zullen 
komen. Bovendien hebben de demonstraties van 
'Pegida Nederland' de laatste maanden hooguit 
slechts enkele tientallen actievoerders 
aangetrokken. 

Echter, het uitroepen van 'Project-X Enschede' door 
Pegida Nederland waardoor extreemrechtse 
actievoerders, net als extreemlinkse actievoerders, 
nu ongecontroleerd naar de stad zullen komen, 
draagt toch een risico in zich van chaos en 
onoverzichtelijke situaties. Voorts is het vrijwel 
onmogelijk om op basis van alle online oproepen in 
te schatten hoeveel extreemrechtse en 
extreemlinkse actievoerders uit binnen- en 
buitenland nu daadwerkelijk zondag nog naar 
Enschede zullen komen. Daarom zal nog steeds 
rekening moeten worden gehouden met mogelijke 
kleinschalige gewelddadige confrontaties tussen 
beide kampen en met andere openbare-orde-
problemen. 

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

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

I. Terrorisme 

Aanslag moskeegangers Finsbury Park roept 
online discussies op 

Waarschuwing opiniemakers voor dreigende 
burgeroorlog na aanslag op moslims in Londen 

II. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

Anti-koloniale actiegroep wil Indië-veteranen 
weren 

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

Aanslag moskeegangers Finsbury 
Park roept online discussies op 
Een 47-jarige blanke man is op 19 juni 2017 
Vlak na middernacht met een busje ingereden op 
een groep mensen die net na het gebed een 
moskee verlieten in Finsbury Park in Londen. Eén 
persoon kwam hierbij om het leven; 11 personen 
raakten gewond. Gelet op de doelwitselectie en 
uitlatingen van de dader is er hoogstwaarschijnlijk 
sprake van een rechts-terroristische actie. 

Na de aanslag ontstond online, zowel internationaal 
als nationaal, de discussie over de terminologie en 
verslaggeving van de verschillende media rondom 
de aanslag. Zo was er kritiek op het feit dat de 
dader vanwege zijn huidskleur anders zou worden 
behandeld: 'Good to see #whiteprivilege is alive 
and well. Media assure us that the #FinsburyPark 
terrorist will receive a mental health assessment' en 
'Can people stop reporting on Finsbury Park as a 
'POTENTIAL terrorist attack' and sympathising with 
the bastard fust cause he's white thanks. Via de 
Nederlandse politiek salafistische/activistische 
pagina 'Hollandistan' werd gesteld: 'De media willen 
dat je sympathie krijgt voor de blanke terrorist. Hij 
pleegde aanslag in #FinsburyPark maar hij is 
werkloos en zielig'. Ook circuleren op Twitter 
diverse plaatjes met verschillende huidskleuren 
erop: ben je wit dan ben je 'verwarde man', ben je 
donker ben je een terrorist. 

De andere kant van de online discussie richtte zich 
op zorgen rondom de beveiliging van moskeeën, 
waarbij de vraag was of moskeeën wel dezelfde 
behandeling krijgen als andere religieuze objecten. 
Zo stelde de Nederlands-jihadistische pagina 
'Moslims in Dialoog': 'Beveiliging joodse instellingen 
blijven op hoog niveau, terwijl islamitische  

instellingen tot op heden helemaal geen beveiliging 
krijgen'. En: 'Terwijl bij Joodse instellingen in 
tegenstelling tot de islamitische geen sprake is van 
concrete dreiging. Waarom discrimineert men 
hierin?'. Op Twitter werd de bal direct bij de NCTV 

 gelegd: 'We zijn 7 uur verder 
 en het gaat definitief om een aanslag 

bij een moskee. Wanneer gaan er 
voorzorgsmaatregelen genomen worden?'. 

Via de website ‘Turks.n1' werd in het artikel 
'potentiële terroristen steunen aanslag moskee' 
boos gereageerd op online commentaren van 
rechtspopulisten, die de aanslag zouden hebben 
bejubeld. Screenshots van reacties als 'held', 'maar 
1? Wat jammer', 'eindelijk is de goeie kant op het 
wapen keert tegen hun net goed', passeren hierbij 
de revue. Ook de namen van de personen komen 
hierbij in beeld als een soort 'naming-and-shanning'. 
Toch wijzen de beheerders van Turks.nl er op dat er 
ook positieve reacties op rechts-populistische 
pagina's verschenen, waarbij aanhangers 
benadrukken dat onschuldige mensen slachtoffer 
van geweld zijn geworden. Ook 'Moslims in Dialoog' 
refereert aan de negatieve commentaren van de 
'reaguurders' en twittert: 'Er zitten moslimactivisten 
& bloggers jarenlang voor veel minder op de 
TerroristenAfdeling (TA).' De uitlatingen van de 
rechtspopulisten en het gebrek aan bestraffing 
hiervan (in de ogen van Nederlandse jihadistische 
pagina's) weegt niet op tegen bestraffing van 
moslimactivisten, die door tweets al jarenlang op de 
TA zouden zitten. 

De invloedrijke Haagse as-Soennah moskee is 
overigens de eerste (salafistische) moskee die 
reageert op de aanslag in Londen. Het bestuur 
bracht op 19 juni een persbericht uit waarin zij haar 
zorgen uitte over het feit dat moskeeën als doelwit 
worden gebruikt: 'het komt steeds dichterbij!' Er 
wordt benadrukt dat 'terrorisme geen geloof kent' 
en het frame van 'meten met twee maten' wordt 
aangehaald: een oproep om 'deze aanslag met 
evenveel passie en betrokkenheid op te pakken als 
bij eerdere aanslagen'. 

Commentaar monitorspecialist 
In het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Nederlan 
zal deze aanslag opnieuw leiden tot 
onveiligheidsgevoelens bij moslims. Dit was 
wereldwijd ook het geval na de terroristische 
aanslag op de moskee in Quebec (januari 2017). . 
Getuige sommige online reacties blijkt opnieuw dat 



Afbeelding 
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er bij delen van de Nederlandse bevolking begrip is 
voor geweld tegen moslims. Dit kan 
angstgevoelens verder aanwakkeren en vragen 
over de (aanscherping van) beveiliging van 
moskeeën oproepen. 

beging, goedkeurt. Verder uit 	in haar column 
stevige kritiek op vertegenwoordigers en instanties 
die betrokken zijn bij integratie- en asielbeleid: 

kt, 	'WO% 

Moslims in Nederland uitten hun woede over de 
gepercipieerde dubbele standaard die daarin door 
de media gehanteerd zou worden. Zo zouden 
moslimdaders na een aanslag direct tot 'terrorist' 
worden gebombardeerd, terwijl bij blanke daders 
de terminologie een zorgvuldiger afweging kent. 
Reden voor de as-Soennah moskee om op te 
roepen tot een gelijke benadering van elke 
terroristische aanslag, of die nou uit 
extreemrechtse of jihadistische hoek komt. De 
vraag of een gewelddaad door overheid en media 
gekwalificeerd wordt als een terroristische aanslag 

' is, getuige reacties op sociale media, politiek 
beladen. Daarmee is zorgvuldigheid in 
woordvoering over een gewelddaad van belang. 
Wanneer geweld vanuit extreemrechts beschreven 
wordt als een hate crime of een daad van een 
verwarde eenling kan het, ook als het 
daadwerkelijk één van die dingen betreft, tot 
gevolg hebben dat de getroffen gemeenschappen 
het gevoel krijgen dat zij er minder toe doen. 

Waarschuwing opiniemakers voor 
dreigende burgeroorlog na aanslag 
op moslims in Londen 
Na de tegen moslims gerichte aanslag bij een 
moskee in Londen begin deze week (zie ook elders 
in dit Weekbericht), verscheen op dinsdag 
2017 een column van 	in het gratis 
dagblad 'Metro'. De column heeft als titel 

en in haar column lijkt 	zich te 
verwonderen over het tot nog toe uitblijven van een 
burgeroorlog. Ook lijkt ze begrip te tonen voor de 
dader. 

f,.1° 

column heeft de nodige reacties losgemaakt. 
De links-populistische opiniesite Joop.nl plaatste 
bijvoorbeeld een kritische bijdrage waarin een 
vergelijking wordt gemaakt met de genocide op het 
Joodse volk in de Tweede Wereldoorlog: 	 

De kritische tweets van enkelen dat 
maar ook andere rechts-populistische opiniemakers 
als 
eindeloos zouden 'tamboereren' op een 
clash/burgeroorlog, worden door rechts-populisten 
op Twitter massaal weggehoond. Critici (zoals 
theoloog 	) van deze opiniemakers wordt 
verweten weg te kijken voor de echte problemen en 
in een 'eigen bubble' te leven 

Voorts waren er op enkele rechts-populistische 
Facebookpagina's (zoals 'PVV Aanhangers', 'PVV op 
Eén) en bij weblog GeenStijl, naast afkeuring van 
geweld, ook instemmende en begripvolle reacties 
op de aanslag in Londen en roepen sommigen op 
tot vergelding 	 fam 

Ij& 

Sommigen verwachten, evenals 	, een 
'burgeroorlog' en verwijzen naar de overheid die 
niks zou doen om overlast en geweld door moslims 
aan te pakken. 

1  Metro, 'Burgeroorlog', 20 juni 2017. 

***Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Weblog GeenStijl gaat deels mee in de redenering 
van de bekende Britse rechts-extremist Tommy 
Robinson (voormalig leider van de English Defence 
League). Deze heeft op Twitter direct na de aanslag 
gesteld dat de moskee 'radical jihadists' heeft 
gecreëerd en 'promoted hate'. GeenStijl meldt dat 
de radicale prediker 'Hook Hands Hamza' (Abu 
Hamza al-Masri), de Al Qaeda 'Shoe Bomber' 
Richard Reid en 'andere Al Qaeda-poppetjes', zoals 
de 9/11-verdachte Zacarias Moussaoui, de 
Finsbury-moskee bezochten. Er zouden volgens 
GeenStijl in het verleden ook wapentrainingen 
gegeven zijn in de moskee. Enkele critici op sociale 
media vinden dat deze redenering, net als de 
column van 	, leidt tot een 'absurde 
rechtvaardiging' van de aanslag. 

GeenStijl heeft verder de verklaring van de 'Muslim 
Council of Britain' gehekeld omdat deze moslimraad 
in zijn reactie de nadruk vooral legt op 
'islamofobie', op de islamitische slachtoffers en de 
roep om meer beveiliging van moskeeën. 'En 
daarmee moeten we dan toch bitter en ijskoud 
constateren dat de Britse moslimraad alleen aan 
zichzelf denkt en geen enkele handreiking doet naar 
bevolkingsgroepen overstijgende of geloofslijnen 
kruisende samenwerking. De onschuldige en 
weerloze moslims zijn eerst en bovenal weer eens 
het slachtoffer van alles en iedereen,' aldus 
GeenStijl. 

Bij extreemrechtse actiegroepen is er online geen 
aandacht geweest voor de aanslag bij de Londense 
moskee. Sommigen op Twitter wijzen op de 
selectiviteit van de woede en de reacties van 
Wilders, Baudet en extreemrechts: je hoort ze nu 
niet over Londen, maar ze reageren wel direct boos 
als er aanslag door een moslim wordt gepleegd. 

Commentaar monitorspecialist 
In de column van 	, maar ook in andere 
reacties uit rechtse hoek, wordt op zijn minst de 
suggestie gewekt dat de aanslag enigszins te 
begrijpen is en te rechtvaardigen valt. En tevens 
dat een burgeroorlog niet ondenkbaar is. Er wordt 
een duidelijk vijandsbeeld geschetst. Dit is aan de 
ene kant een interne vijand: de instanties en 
besluitvormers die de vermeende risico's van met 

2  Zie bijvoorbeeld 
en 

De Gelderlander, 'Onvrede die kan omslaan in haat', 4 februari 
2017. 

name niet-westerse immigranten met een 
moslimachtergrond niet willen onderkennen. Aan 
de andere kant een externe vijand: de immigranten 
zelf, omdat hun achtergrond en opvattingen hun 
integratie onmogelijk zou maken. Bovendien 

;;-, zouden hun kinderen daarbij eerder onthechten 
van de Nederlandse normen en waarden, 
radicaliseren en uitgroeien tot potentiële 'home 
grown' terroristen. Daar tegenover staat de andere 
groep, goedwillende burgers, die hier de dupe van 
is. Volgens deze opiniemakers is een burgeroorlog 
van mensen die dit niet accepteren en in opstand 
komen tegen mensen met een moslimachtergrond 
het onvermijdelijke gevolg. 

Het sterk gepolariseerde maatschappelijke klimaat 
is terug te vinden in de heftige reacties aan zowel 
moslimzijde als linker- én rechterzijde, vooral ook 
op sociale media. Er is over en weer sprake van 
een grote mate van wantrouwen. Het uitblijven van 
een reactie van rechts-populistische 
volksvertegenwoordigers, waarin de aanslag in 
Londen onomwonden wordt afgekeurd, kan dit 
gevoel aan weerszijden versterken. 

Voorts kan de verdeling in een wij- en een zij 
groep en de verwijzing naar een dreigende 
burgeroorlog de drempel naar ondermijning van de 
democratische rechtsstaat en geweldsuitingen 
jegens niet-westerse immigranten verlagen. Er 
wordt namelijk gesuggereerd dat Nederlandse 
overheidsinstanties en 'de elite' (al dan niet 
bewust) het risico op aanslagen verhogen en 
Nederlandse burgers in gevaar brengen. Hoewel 
niet direct tot geweld wordt opgeroepen, stellen de 
opiniemakers niet verbaasd te zijn als mensen 
hiertegen in opstand komen. Tegelijkertijd creeërt 
het voortdurend verdachtmaken van niet-westerse 
immigranten een duidelijke vijand. Binnen 
extreemrechtse kringen zou hier een wervende 
werking van uit kunnen gaan en in de meest 
extreme gevallen het toepassen van geweld 
kunnen legitimeren. 

4 
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II. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Anti-koloniale actiegroep wil 
Indië-veteranen weren 
De extreemlinkse anti-koloniale actiegroep `De 
Grauwe Eeuw' heeft in een verklaring op 
Indymedia.nl en Facebook laten weten dat ze tegen 
de aanwezigheid van Indië-veteranen op 
Veteranendag is. Ook maakt 'De Grauwe Eeuw' 
bezwaar tegen het opnemen van veteranen in de 
dodenherdenking van 4 mei op de Dam. In een 
oproep aan de initiatiefnemers van de Nederlandse 
Veteranendag (24 juni 2017 in Den Haag) en met 
name generaal 	 , voorzitter van het 
veteranenplatform, stelt de actiegroep dat 
`Nederlandse militairen tijdens "politionele acties" 
zware oorlogsmisdrijven begaan [hebben] en een 
deel van deze veteranen zijn daar medeplichtig aan 
of getuigen hiervan geweest.' Het laten deelnemen 
van deze veteranen is daarom, volgens De Grauwe 
Eeuw, 'koloniale verheerlijking in de meest lelijke 
zin van de definitie.' De actiegroep stelt dat ze zich 
bij een afwijzing van het verzoek niet zal 
neerleggen. Op Facebook laat de actiegroep weten 
dat wanneer de organisatie zwijgt over dit 
dringende verzoek 'de Veteranendag volgend jaar 
met een hoop herrie zal verlopen.' Over eventuele 
consequenties of protestacties dit jaar op 
Veteranendag of bij de Dodenherdenking op 4 mei 
2018 laat de actiegroep zich niet uit. 

Op Facebook licht de actiegroep haar 
beweegredenen nader toe: 'Het gaat helemaal niet 
over individuën maar over instituten die ontkennen. 
Wanneer Nederland actief de schuldigen aan 
oorlogsmisdaden zou hebben opgespoord en 
vervolgd dan zouden wat ons betreft iedere Indië 
veteraan daar aanwezig mogen zijn. De instituten 
en de individuele veteranen kiezen echter voor 
ontkenning en/of verzwijgen wat ze medeplichtig 
maakt. Aangezien de kans groot is dat er nu 
oorlogsmisdadigers tussen zitten vinden wij dat ze 
dan maar allemaal het boetekleed aan moeten.' 
In de reguliere media is er vooralsnog geen 
aandacht en op sociale media is er weinig aandacht 
voor de oproep. Slechts een enkeling betuigt zijn 
steun op Facebook of Twitter. 

NCMV 1 Weekbericht Internetmonitoring 25/2017 

Commentaar monitorspecialist 
De actiegroep 'De Grauwe Eeuw' is sinds februari 
2015 (online) actief en strijdt landelijk tegen 
koloniale verheerlijking in Nederland. Hoewel klein 
van omvang, kan de actiegroep rekenen op steun 
van extreemlinkse en anti-racistische 
actievoerders, van wie enkelen van buitenlandse 
afkomst zijn. Acties van de groep zijn gericht tegen 
objecten, afbeeldingen en symbolen die volgens de 
actiegroep staan voor deze koloniale verheerlijking, 
zoals de VOC, bepaalde straatnamen of 
standbeelden. En dus blijkbaar nu ook de 
aanwezigheid van Indië-veteranen bij nationale 
evenementen, vanwege de 'zware .to 
oorlogsmisdrijven' gepleegd door Nederlandse 
soldaten tijdens de 'politionele acties'. De 
`politionele acties' verwijzen naar de bloedige 
oorlog die Nederland tussen 1945 en 1949 voerde 
in Nederlands-Indië om te voorkomen dat de 
kolonie zelfstandig zou worden. 

Naast buitenwettelijke acties als de bekladding van 
enkele standbeelden in Hoorn in oktober 2016 en 
het vervangen van enkele 'koloniale' 
straatnaambodjes, heeft De Grauwe Eeuw - 
voornamelijk online actiegevoerd of gedreigd met 
protestacties (onlangs nog tegen de VOC-dag op 
Bataviawerf) zonder verder fysiek in actie te zijn 
gekomen. Daarom kan ook nu betwijfeld worden of 
er naast intimiderende online teksten, verklaringen 
en e-mails, ook daadwerkelijk protestacties op 
straat plaats zullen vinden op Veteranendag of bij 
de Nationale Dodenherdenking. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 16/2017. 

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

Tijdschrift Al-Haqiqa: deel 2 over 
NL strijder 
Deel twee van het pro-al Qa'ida tijdschrift 'Al-
Haqiqa' [de waarheid] is op 21 juni 2017 via sociale 
media verschenen. Deze editie volgt bijna vier 
maanden na de eerste uitgave. Waar de eerste 
editie van het al-Haqiqa tijdschrift was opgebouwd 
uit content die van andere jihadistische 
mediaoutlets kwam (waaronder Fighting 
Journalists), lijkt de tweede editie meer originele 
content te bevatten. Zo is er een aantal artikelen 
opgenomen dat de misstanden in diverse 
internationale gevangenissen aan de kaak stelt. De 
martelpraktijken in de Syrische Seydnaya-
gevangenis worden beschreven, er is een gedicht 
over gevangenis door een 'anonieme broeder' en 
een ex-bewaker van Guantanamo Bay vertelt over 
zijn bekering. Twee artikelen over het maken van 
de hijra [migratie] zouden voorts de lezer moeten 
aansporen af te reizen naar Syrië om deel te nemen 
aan de gerechtvaardigde strijd: 'Stil/ living in Dar 
al-Kufr? Dreaming about Sham? Full of good 
intentions, but not actually packing your bags and 
planning to leave? Why do you ding on to this 
dunya?. 

Zoals reeds in de eerste editie was aangekondigd, 
volgt in deze editie deel twee van de biografie van 
de Nederlandse strijder4 	j geschreven 
door zijn 	tz-.3.,;2,?<9-0.".wg 	ook wel 
bekend als 0gi,-.-ww_ 	 , was 	een 

die in het begin van de Syrische burgeroorlog 
samen met 	 afreisde naar 
Syrië. 	wierp zich destijds onder andere 
via de Facebookpagina 'De Nederlandse Mujahideen 
in Shaam' op als woordvoerder van Nederlandse 
jihadisten in Syrië die zich bij Jabhat al-Nusra 
hadden aangesloten. Hij verwierf bekendheid in 
Nederland door een interview in de Volkskrant. 
Daarnaast was hi' 

waarin 
moslims werden aangespoord zich aan te sluiten bij 
de strijd in Syrië. Zoals in het essay beschreven, 

`]als5 	gevolg van ernstige 
verwondingen opgelopen in de strijd tegen 
regeringstroepen bij Aleppo. Hij overleed nadat 
beide benen werden geamputeerd.3  

De vorige keer eindigde het verhaal toen -'7,Fma 
te horen kreeg dat zijn broer naar het ziekenhuis 
was vervoerd en er slecht aan toe was. De lezer 
wordt nu meegenomen in de dagen tot aan het 
overlijden van 	j, waarbij de nadruk ligt op 
de bijna bovenmenselijke kracht van hem - om zijn 
naderende martelaarschap te benadrukken. Om 
deze reden wordt ook een anekdote vertelt over 
een droom van 	waarin hij zichzelf met 
Ja'far vergelijkt. Deze referentie aan een historische 
strijd, waarin een kleine groep moslims het wint 
van een veelvoud aan Romeinen en Ja'far geen 
enkele keer zijn rug naar de vijand keert, moet de 
dapperheid van 	aan de lezer 
overbrengen. Mogelijk valt er in een volgende editie 
nog een derde deel van het stuk te verwachten: het 
stuk eindigt met de woorden 'To be continued'. 

`- Commentaar monitorspecialistii-i, 
: Zoals al geconcludeerd in het Weekbericht 

Internetmonitoring (9/2017) naar aanleiding va 
het verschijnen van deel 1 van de eoldgiergyér 

is een eerdere versie van ditIV 
martelaarschap reeds in november 2 
website van DeWareReligie verschef eennes....  
januari 2015 is de letterlijke tekst bek 
geweest via al-Minara, als pdf getite 'r  

De dre 
	 die in het stuk 

beschreven, zdriAriteressant omdat 
naar goddelijke geruststelling, erkè 
aan Allah voor de lezer aangeven dat 

',signalen voor zijn aankomende martel 

Weekbericht Internetmonitoring 9/2017. 
2  Destijds werd op DeWareReligie gepost:~2~-ffig omroep west, 23 

noverph 

2 
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reeds doorkreeg bij zijn leven en zijn 
martelaarschap met blijdschap tegemoet ging. 

In het verleden hebben Nederlanders prominente 
posities gehad binnen Jabhat al-Nusra 
(tegenwoordig Hayat Tahrir al-Sham), zoals 

. Het is ook 
'• opmerkelijk dat deze figuren nog steeds aandacht 
krijgen en herdacht worden, zelfs 3,5 jaar na 
overlijden. Daarentegen lijkt er een gebrek te zijn 
aan nieuwe jihadistische content: het feit dat er 
een verhaal van martelaarschap dat reeds in 2013 
online stond, nu over twee edities van al-Haqiqa 
wordt verspreid — met deel drie vermoedelijk nog 
in aantocht, als de originele tekst van al-Minara de 
leidraad is — geeft aan dat er weinig tot geen 
nieuwe propaganda over Nederlanders wordt 
geproduceerd. De link met Nederland is echter wel 
duidelijk: niet alleen is er een verhaal over een 
Nederlander in verschenen, maar ook afbeeldingen 
bij thema's over moslimgedetineerden zijn 
bijvoorbeeld bekend van de Nederlandse 
Facebookpagina 'Project A(seer)'. 

)ihadiste in 'Shaam' roept zusters 
in Nederland op actie te 
ondernemen 
Op een Telegramkanaal met pro-ISIS signatuur is 
op 27 juni 2017 een bericht geplaatst door iemand 
die zich 'een zuster in shaam' noemt. In het bericht 
stelt zij 48 'zusters' te hebben getagd die zij 
aanspreekt op hun passiviteit in het voeren van de 
jihadstrijd. In haar vertoog, veelal een mix van 
Nederlands met 'vernederlandst' Arabisch, stelt de 
auteur bijvoorbeeld: 'Elke dag sterven er broeders 
en zusters hier, jullie beseffen het niet zoals ik het 
besef maar wallaahi thumma wallaahi Allah zal jullie 
hier over vragen, is de Ummah [de gemeenschap 
van moslims] niet als 1 lichaam????? Alleen 
wanneer het jullie uitkomt ofwat?'. Verder wijst ze 
haar zusters op ontwikkelingen elders in de wereld 
en dat de jihadistische gemeenschap in Nederland 
achterblijft: 'Je ziet over heel de wereld dat 
muwahideen [mensen die in de eenheid van God 
geloven] kufr bi taghut [betekent hier het 
verwerpen van iedere vorm van aanbidding naast 
God] in praktijk brengen maar in nederland Hó 
maar!' en 'Als je echt om de Ummah geeft net als 

5  Het Telegramkanaal 'Nummer 1' 

jullie 'statussen' beweren dan zou er wel iets 
gebeurd zijn in NL'. 

Nog explicieter roept de auteur haar 'zusters' op tot 
het nemen van actie in de volgende passage: 'Waar 
blijven jullie smeekbedes voor de mujahideen, waar 
blijven jullie smeekbedes voor de vrouwen van 
shuhadaa [martelaren] en yataama [wezen], waar 
blijven jullie smeekbedes voor degene die hun leven 
willen geven voor deze Ummah? Oqsimubillaah [ik 
zweer bij God] ik word zo agressief hier van, 
waarom staat niemand op, waarom? (...) Doe iets 
fisabillaah [in naam van God], doe iets, ya 
akhawaat [zusters], doe iets!'. Het Telegramkanaal 
bestaat verder voornamelijk uit ISIS-propaganda. 
Er zijn reacties en discussies van ISIS-aanhangers 
te lezen en er wordt bericht over de strijd in Syrië 
en Irak, veelal voorzien van foto's van 
oorlogsmaterieel, strijders en aanslaglocaties in 
Syrië of Irak. 

Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
De emotionele oproep van een (waarschijnlijk) 
vrouwelijke jihadist aan haar zusters in Nederland 
om tot actie over te gaan, past in een trend die in 
DTN 45 al is geconstateerd. Het aantal vrouwen dat 
is uitgereisd naar Syrië en Irak betreft inmiddels 
een aanzienlijk deel van het aantal personen dat 
naar daar is uitgereisd. ISIS is vooralsnog de groep 
waar de meeste van deze vrouwen zich bij 
aansluiten. Naast de opvoeding van kinderen, 

' houden zij zich daar ook bezig met het werven en 
rekruteren van andere vrouwen.1 

Hoewel vrouwen doorgaans niet direct betrokken 
zijn bij de gewelddadige strijd, hebben recentelijk 
(pogingen tot) aanslagen plaatsgevonden buiten 
Syrië en Irak waar vrouwen bij betrokken waren. 
Bovendien heeft ISIS deze aanslagpogingen 
publiekelijk geprezen. Nu ISIS in Syrië en Irak in 

6  Zie ook de AIVD-publicatie 'Leven bij ISIS, de mythe 
ontrafeld' van januari 2016. 

3 
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:,--toenemende mate onder druk staat, zou ISIS meer 
gebruik kunnen gaan maken van vrouwelijke 
aanslag plegers, of zouden vrouwen op eigen 

' initiatief, doch geïnspireerd door ISIS, over kunnen 
gaan tot het plegen van een aanslag. 

De oproep doet denken aan een eerdere uiting van 
frustratie in april 2017 door een Nederlandse 
jihadiste op sociale media. Zij ergerde zich aan het 
tot nog toe uitblijven van acties door Nederlandse 
mannen en vond dat vrouwen daarom maar 
moesten opstaan om een aanslag te plegen. 

Het medium (Telegram) waar het bericht op 
verscheen, past bij het toenemende 
veiligheidsbewustzijn van de jihadistische 
gemeenschap. Het is verder zeker geen 

-zeldzaamheid dat vrouwen oproepen doen aan hun 
broeders en zusters om 'in actie te komen'. ISIS 
heeft via officiële propagandakanalen herhaaldelijk 
opgeroepen tot het plegen van aanslagen in het 
Westen. Wanneer deze oproepen gepaard gaan 
met deze meer persoonlijke en gerichte 
boodschappen van uitreizigers aan hun achterban 
kan dit de zwaarte van het morele appèl vergroten. 
Dat draagt mogelijk bij aan de overtuigingskracht 
van de boodschap. 

Dreiging tegen moskee 
De Haagse as-Soennah moskee heeft op 23 juni 
2017 een brief ontvangen waarin wordt gedreigd 
met een wraakactie op moskee of school: 'Bij elke 
laffe aanslag op onze burgers en kinderen... kan 
zomaar een tegenaanval volgen op jullie 
onschuldige bezoekers van moskeeën of wat dan 
ook. Een vrachtauto die een school of moskee 
raakt! Vergeet dat niet!' De anonieme afzender 
heeft een speelgoedvrachtwagen meegestuurd. 

es 

kl: 

aldus het bestuur van stichting as- 
Soennah. 

wil een debat over het 
dreigement én heeft burgemeester Krikke een brief 
gestuurd waarin de partij haar zorgen uit over de 
`ernstige bedreiging' aan de Haagse moskee. Deze 
partij eist dat de gemeente in samenwerking met 
de landelijke overheid 'per direct moskeeën met 
dezelfde prioriteit en maatregelen gaat beveiligen 
zoals dat ook het geval is met joodse instellingen'. 
Tunahan Kuzu (DENK) deelt deze mening; hij heeft 
in een uitzending van het tv-programma Nieuwe 
Maan opgeroepen tot nadenken over landelijke 
beschermingsmaatregelen voor moskeeën. Volgens 
het CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) 
vinden er op het moment gesprekken plaats tussen 
gemeenten en moskeeën over beveiliging. 

De algemene teneur binnen de moslimgemeenschap 
is dat de dreigbrief een 'laffe actie' en 'walgelijk' is. 
Veel moslims ogen - uitgaande van de reacties -
niet angstig: 'Blaffende honden bijten niet', `Ze 
proberen angst te zaaien meer niet'. Het aantal 
reacties van niet-moslims, met name van 
rechtspopulisten is groter. Op sociale media worden 
twijfels gezaaid over de echtheid van de bedreiging 
vanwege het vermeende ontbreken van vouwen in 
de dreigbrief en een afdruk van de speelgoed-auto: 
`Fake, Fake, Fake'. 'Simsalabim .... zonder vouw...'. 
`Lijkt op versgeprinte brief zonder kreukels, terwijl 
de envelop aardig wat mee gemaakt lijkt te hebben' 
(zie onderstaande afbeelding). 

Afbeelding 

Het bestuur van as-Soennah heeft inmiddels 
aangifte gedaan en geeft aan geregeld dreigbrieven 
te ontvangen maar hier niet altijd aangifte van te 
doen. 

De NPO heeft de 
Haagse moskee geïnterviewd. 

Volgens hem neemt de spanning binnen de 
Nederlandse samenleving toe en de samenhorigheid 
juist af. Veel moslims zouden zich niet thuis voelen. 
Vele politici en media zouden volgens hem baat 
hebben bij ontwrichting van de samenleving. Hij 
maakt zich ernstige zorgen.i,,„ 	 Cj 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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l';'Cornmentaar monitorspecialist 
In reactie op de dreigbrief constateert 
afnemende samenhorigheid en wat hij de 
toenemende islamhaat in de Nederlandse 
samenleving noemt. 	wijst hierbij met 
beschuldigende vinger naar de Nederlandse 
samenleving. De bedreiging tegen dit 
toonaangevende salafistische centrum kan de 
beleving van wij-zij tegenstellingen tussen moslims 
en niet-moslims versterken. Ideologische 
concepten binnen het salafisme, die de nadruk 
leggen op solidariteit binnen de eigen groep en 
afkeer van de dominante samenleving, werken 
isolationisme sowieso al in de hand. Als beleefde 
vijandigheid met aantoonbare bedreigingen ook 
nog eens lijkt te worden 'bevestigd', zullen dit 
soort tendensen zeker niet afzwakken. 

Het aantal incidenten gericht op moskeeën lag de 
afgelopen twee jaar relatief hoog. Dit blijkt uit de 
Monitor Moslim Discriminatie, een rapportage over 
anti-islamitische incidenten van de Universiteit van 
Amsterdam. Meestal gaat het om bekladdingen, 
dreigmails, ingooien van ruiten of neerleggen van 

- varkenskoppen. 

Minister Blok van Veiligheid en Justitie en minister 
Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
hebben in februari 2017 een overleg gehad met 
vertegenwoordigers van vijf koepelorganisaties 
over de veiligheid van moskeeën. Tijdens het 
overleg werd de Handreiking Veilige Moskee 
vastgesteld. De handreiking bevat aanbevelingen 
voor moskeeën, gemeenten en politie over de 
omgang met concrete spanningen en incidenten 
gericht tegen moskeeën. 

Monitor Moslim Discriminatie, Ineke van der Valk, 
http://imes.uva.nl/publications.  
e  Aanwezig bij het overleg waren vertegenwoordigers van het 
Contactorgaan Moslim en Overheid (CMO), de Raad van 
Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), de Stichting 
Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), het 
Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en 
de Turks-Islamitische Culturele Federatie (TICF). 

II. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Extreem-nationalistische Turks-
Nederlandse Facebookpagina'sinds 
kort actief 
De extreem-nationalistische Facebookpagina 
'Turkse Front Nederland' is sinds 19 mei 2017 actief 
op Facebook. Op de Facebookpagina worden Turkije 
en president Recep Tayyip Erdogan verheerlijkt. De 
teneur van veel berichten is tevens anti-Koerdisch 
en anti-Nederland. Ook duiken er afbeeldingen met 
een wolf en berichten over de Turkse 
ultranationalistische groepering 'Grijze Wolven' op. 
In een ander bericht wordt erop gewezen dat 'onze 
president' binnenkort een bezoek aan Duitsland 
brengt. Er staat onder meer: 'Met onze 
bloedbroeders uit Duitsland hebben we afgesproken 
om in groepjes van 4-5 de straten te patrouilleren. 
Elk individueel die de kleuren geel/rood/groen 
draagt is een target.' Er wordt gewaarschuwd 
berichten niet te 'liken' maar 'onze beveiligde 
community forum' te checken voor meer informatie. 

Afbeelding 

Er staan op de pagina verschillende berichten die 
direct met Nederland te maken hebben. Zo staat er 
in een bericht geplaatst op 27 juni: 'Dutchbatters 
moeten boeten. De doodstraf of de gevangenis in. 
Vuile lafaards!' Voorts wordt de rechts-
populistische Nederlandse columniste _ W304, g 

9  Deze week werd bekend dat het gerechtshof in Den Haag 
heeft beslist dat de Staat der Nederlanden gedeeltelijk 
aansprakelijk is voor de dood van bijna 350 moslimmannen in 
Srebrenica. Zie NPORadiol.nl, 'Hof: Staat deels aansprakelijk 
voor 350 slachtoffers Srebrenica', 27 juni 2017. 
10  De directie Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart (DB3) 
van de NCTV is ingelicht. 
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Ten slotte staat in een bericht van 22 juni 2017: 
'Osmanen Germania. Nu ook aktief in Twente. 
Ideologie: Grijze Wolven, Turanisten.' Hierbij is een 
foto geplaatst van waarschijnlijk Turkse 
jongemannen in kleding van 'Osmanen Germania', 
een in Duitsland actieve boks- en motorclub. 
Volgens Duitse media zou 'Osmanen Germania' 
politieke motieven hebben: de leden zouden trouwe 
aanhangers zijn van de Turkse president Erdogan 
en contacten onderhouden met de 'Grijze Wolven'. 
De inhoud van het bericht bevreemdt overigens 
omdat in maart van dit jaar bekend werd dat de 
groep niet meer in Nederland actief zou zijn. 

Commentaar monitorspecialist 
Het is vooralsnog onbekend wie er precies achter 
deze pagina schuilgaat. In eerste instantie lijkt de 
pagina weinig mensen te bereiken: de pagina heeft 
slechts twee 'likes' en drie volgers. Echter, het is 
mogelijk dat meer mensen deze extreem-
nationalistische pagina of actiegroep volgen of 
ermee sympathiseren. Zeker omdat er in een 
bericht melding wordt gemaakt van een 'beveiligde 
community forum' en om berichten niet te 'liken'. 
Dit duidt waarschijnlijk op een groot 
veiligheidsbewustzijn bij de maker(s) en 
beheerder(s) van de Facebookpagina. 

Naast vergaand Turks-nationalisme en een anti-
Koerdisch en anti-Nederlands discours, valt op dat 
veel berichten gaan over de ultranationalistische 
Turkse groepering de 'Grijze Wolven' of 
aanverwante clubs. Dit zou een aanwijzing kunnen 
zijn dat de pagina aan deze groepering gelieerd is. 
Mogelijk dat de diplomatieke rel tussen Nederland 
en Turkije van begin dit jaar er mede aan ten 
grondslag ligt dat er uiterst negatief en zeer 
bedreigend wordt gesproken over Nederland in het 
algemeen en bepaalde Nederlanders in het 
bijzonder, zoals de 'Dutchbatters' en 

Het bestaan van dit soort pagina's toont aan dat er 
binnen een deel van de ultranationalistische Turkse 
gemeenschappen in Nederland wordt opgeroepen 
tot geweld tegen (vermeende) tegenstanders van 
president Erdogan, met name Koerden maar ook 
Nederlanders. Pagina's als deze dragen bij aan de 

11  Tubantia.nl, 'Osmanen Germania Nederland opgeheven', 12 
maart 2017. 	. 
12  Zie de Weekberichten Internetmonitoring 10 en 11/2017. 

verscherping van tegenstellingen tussen Turks-
Nederlandse gemeenschappen en kunnen in 
extremis de drempel om daadwerkelijk geweld te 
gebruiken, verlagen. Ook kan het sterke anti-
Nederlandse sentiment dat leeft bij sommige 
ultranationalistische Turken leiden tot scherpe 
reacties vanuit extreemrechtse en 
rechtspopulistische hoek in Nederland, zowel online 
als op straat. 

Mobilisatie extreemlinks 
Nederland voor G20-demo's in 
Hamburg 
Diverse extreemlinkse actiegroepen uit heel Europa 
hebben op sociale media en weblogs in de 
afgelopen maanden opgeroepen om van 5 tot en 
met 8 juli 2017 te gaan demonstreren tijdens de 
G20-top in Hamburg. Op de G20 zullen 
wereldleiders als Trump, Poetin en Erdogan 
aanwezig zijn. De Duitse politie verwacht 
tienduizenden tot wellicht meer dan 
honderdduizend demonstranten bij de diverse 
aangekondigde demonstraties. De meeste 
actievoerders zullen uit Duitsland zelf komen. 
Daarnaast zijn er vele oproepen op sociale media te 
zien van met name anarchisten uit landen als 
Griekenland, Italië, Spanje en Portugal. 
In de stad en vooral rond de beurs waar de top 
wordt gehouden, gelden zeer strenge 
veiligheidsmaatregelen. Duizenden agenten uit heel 
Duitsland zullen worden ingezet in Hamburg. Sinds 
kort controleren de Duitse autoriteiten aan de 
buitengrenzen, ook met Nederland, om 
'geweldplegers' die naar Hamburg willen komen 
tegen te houden. In aanloop naar de G20 hebben 
linkse extremisten op dertien plekken in Duitsland 
het spoor onklaar gemaakt. In steden als Hamburg, 
Keulen, Dortmund en Leipzig hadden reizigers 
vertraging door de sabotage. 

Demonstranten en actiegroepen hebben online 
aangekondigd dat ze zich van geen 

3  ANP, 'Extremisten saboteren spoor in Duitsland', 19 juni 
2017. 
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demonstratieverbod wat zullen aantrekken. Het 
protestprogramma begint al de week voor de G20-
top zelf. Op woensdag 5 juli opent een tegentop in 
Hamburg en op donderdag 6 juli wordt er een 
demonstratie gehouden onder de titel 'Welcome to 
Heil!' vanuit het naast het conferentieoord gelegen 
Schanzenviertel. Op vrijdag 7 juli, de eerste dag 
van de G20-top, worden er pogingen gedaan om de 
toegangswegen van het conferentieoord, de 
Messehalle die midden in de stad ligt, te blokkeren 
en ook wordt er een actie in de haven van Hamburg 
uitgevoerd om te wijzen op 'de rol van logistiek bij 
het dagelijks functioneren van kapitalisme'. Aan het 
eind van de dag concentreren de blokkadeacties 
zich op de verplaatsing van de G20-delegaties 
dwars door de stad van de Messehalle naar een 
cultureel en culinair programma in de 
splinternieuwe Elbphilharmonie. Op zaterdag 8 juli 
wordt er een grote demonstratie gehouden, waar 
vele tienduizenden mensen verwacht worden, onder 
de titel 'Grenzeloze Solidariteit in plaats van G20'. 
Het voetbalstadion van profclub St. Pauli zal 
onderdak bieden aan demonstranten en tientallen 
theaters en kroegen in de stad zouden zich hebben 
geschaard aan de kant van de tegenstanders van 
de G20. Veel acties zullen worden gecoërdineerd 
vanuit het autonoom centrum 'Die Rote Flora' in 
Hamburg. 

Afbeelding 

Ook vanuit Nederland roepen allerlei extreemlinkse 
actievoerders via sociale media op om te gaan 
demonstreren, zoals antifascisten, antikapitalisten, 
anarchisten, asielrechtenextremisten, internationale 
socialisten, dierenrechtenextremisten en 
milieuextremisten. Er worden diverse bussen vanuit 
onder meer Amsterdam, Utrecht, Maastricht en 
Nijmegen ingezet voor vervoer. Ook hebben in de 
afgelopen maanden diverse informatieavonden en 
actietrainingen in Nederland plaatsgevonden ter 
voorbereiding op de demonstraties op de G20-top. 
Via websites als Indymedia en Globallnfo, maar ook 
via diverse internationale actiewebsites en 
Twitteraccounts, worden Nederlandse actievoerders 
geïnformeerd. 

Commentaar monitorspecialist 
De G20-top in Hamburg wordt door extreemlinks in 
heel Europa aangegrepen om actie te voeren, zoals 
dat in het verleden vaker is gebeurd rondom 
internationale toppen. De meeste acties zijn gericht 
tegen het kapitalisme in het algemeen. Daarnaast 
zijn er voor de diverse actiegroepen allerlei 
subthema's waarvoor of waartegen wordt 
gedemonstreerd: autoriteiten en politie, het 
klimaat, armoede, dierenrechten etcetera.,  
Daarnaast zorgt de komst van enkele omstreden 
wereldleiders als de Amerikaanse president Trump, 
de Russische president Poetin en de Turkse 
president Erdogan voor veel weerstand én animo 
om te demonstreren onder extreemlinks. 

Er moet serieus rekening worden gehouden met 
gewelddadige confrontaties tussen extremistische 
actievoerders en agenten, iets wat in Duitsland 
vaker voorkomt. De plek van de G20, midden in 
het centrum van Hamburg, lijkt de kat op het spek 
te binden: Hamburg staat van oudsher bekend als 
een extreemlinks en anarchistisch bolwerk. Veel 
extreemlinkse actievoerders zien het dan ook als 
een provocatie en tegelijk een uitnodiging voor 
gewelddadige confrontaties. 

Vanuit Nederland zullen waarschijnlijk enkele 
tientallen extreemlinkse actievoerders naar 
Hamburg gaan voor deelname aan de 
demonstraties. Mogelijk dat daarvan enkelen mee 
zullen doen aan extremistische acties in Hamburg. 
Vanuit het verleden is bekend dat de meest 
gewelddadige extreemlinkse en anarchistische 
actievoerders vooral uit Duitsland, Griekenland, 
Italië, Portugal en Spanje verwacht worden. Het iS 
overigens mogelijk dat Nederlandse anarchisten 
door de G20 nauwer in contact komen te staan met,  
deze meer gewelddadige groepen. 
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Milieuextremisten gearresteerd bij 
actie Code Rood in haven 
Amsterdam 
Ongeveer driehonderd radicale milieu- en 
klimaatactivisten hebben afgelopen zaterdag 24 juni 
2017 in de haven van Amsterdam een 
aangekondigde 'burgerlijke 
ongehoorzaamheidsactie' gevoerd onder de naam 
'Code Rood'. De actievoerders, onder wie ook 
enkelen uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, 
hebben de hele dag de kolenopslag in de 
Amsterdamse haven bezet. Hierdoor werden alle 
werkzaamheden de hele dag stil gelegd. Het 
protest was gericht tegen het Nederlandse 
klimaatbeleid in het algemeen en de fossiele 
brandstoffenindustrie in het bijzonder. In totaal zijn 
er negentien actievoerders bij de protestactie en 
tijdens een lawaaidemonstratie opgepakt, onder 
meer voor het vernielen van het hekwerk, het 
betreden van verboden gebied (huisvredebreuk) en 
het niet tonen of kenbaar maken van de identiteit. 
Er zitten op het moment van schrijven nog dertien 
milieuextremisten vast. De actievoerders zouden 
bovendien voor enkele tienduizenden euro's schade 
hebben aangericht bij het kolenoverslagbedrijf. 

Afbeelding 

Op sociale media is er veel steun voor de 
bezettingsactie in de haven. Ook diverse reguliere 
media hebben aandacht aan de protestactie 
besteed. Daarnaast wordt er via sociale media 
opgeroepen voor solidariteitsacties met de 
arrestanten. De Duitse versie van Indymedia meldt 
dat op 28 juni milieuactivisten in het Duitse Koblenz 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 15/2017. 
Is  NRC.nl, 'Klimaatactivisten bezetten kolenterminal 
Amsterdam', 24 juni 2017. 
16  Parool.nl, 'Milieuactivisten maken voor tienduizenden euro's 
schade', 25 juni 2017. 

een solidariteitsdemo hebben gehouden. Uit 
berichten op Indymedia.nl en Facebook valt op te 
maken dat de advocaten van de arrestanten 
verwachten dat ze mogelijk nog veertien dagen in 
bewaring kunnen worden gesteld. Daarnaast 
hebben de actievoerders van 'Code Rood' reeds via 
Facebook aangekondigd dat er meer acties zullen 
volgen voor een beter klimaatbeleid en tegen de 
fossiele brandstoffenindustrie. 

Commentaar monitorspecialist 
De actie in de haven van Amsterdam van afgelopen 
zaterdag is de grootste actie door radicale milieu-
en klimaatactivisten in Nederland sinds jaren. Dat 
er ook buitenlandse actievoerders meededen is op 
zich niet zo vreemd: er doen geregeld Nederlandse 
actievoerders (van onder meer GroenFront! en 
Fossielvrij NL) mee aan protestacties tegen de 
bruinkoolwinning in Duitsland. Nederlandse 
milieuactivisten en -extremisten onderhouden al 
enige jaren, online en op straat, internationale 
contacten met actievoerders in het buitenland. Ook 
het aantal arrestaties (negentien in totaal) is vrij 
hoog voor Nederlandse begrippen. Er zijn online al 
enige maanden signalen dat er in Nederland meer 
extremistische acties voor een ambitieuzer 
klimaatbeleid en tegen de fossielen 
brandstoffenindustrie op stapel staan. Gezien het 
geclaimde succes van de actie 'Code Rood' in 
Amsterdam en de nieuwe online oproepen voor 
acties in het najaar, moet er inderdaad rekening 
worden gehouden met meer van dergelijke, vrij 
massale 'burgerlijke ongehoorzaamheidsacties'. 
Ook zal bij toekomstige acties rekening moeten 

- worden gehouden met de hulp van buitenlandse 
actievoerders in Nederland. Vooralsnog zijn er geen 
aanwijzingen dat het verzet gewelddadiger gaat 
worden. 
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Inhoudsopgave 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de Directie Analyse en Strategie (DAS) van de 
Nationaal Codrdinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV). Het bevat een beschrijving van 
wat er naar aanleiding van de actualiteit speelt op 
sociale media en op de diverse voor de NCTV 
relevante websites, 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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I. Terrorisme 

Syriëganger 	vraagt in 
open brief om 'eerlijk proces' 

heeft middels een open brief' aan 
actualiteitenprogramma EenVandaag gereageerd op 
de beslissing van de rechtbank in Rotterdam om de 
rechtszaak tegen hem en het merendeel van negen 
andere medeverdachten aan te houden.' De 
rechters willen dat het OM er alles aan doet om de 
verdachten in staat te stellen van hun 
aanwezigheidsrecht gebruik te kunnen maken. 

De brief dateert van 29 juni 2017 en lijkt 
geschreven te zijn vanuit de Syrische stad Raqqa. 

gaat eerst in op zijn motivatie om samen 
naar Syrië te vertrekken: 	1 

€.~ 4-0T 0:e 

-#4v 

Hij zegt zich dan ook . 
te willen verdedigen en zijn onschuld te 

willen bewijzen als hij eenmm 	krijgt. 

Overigens houdt hij in de laatste alinea een slag om 
de arm over zijn terugkeer naar Nederland. Hij sluit 
namelijk niet uit dat hij in het strijdgebied zal 
overlijden. Desondanks gaat hij ervan uit dat in dat 
geval zijn familie en vrienden niet met rust worden 
gelaten en er wordt doorgeprocedeerd. Daarover 
zegt hij: 	 iu 

EWS 
	

W-Vt-45t-41..irXn'ffl-k4-:»;'»i34-1ta 

Jigo 

https://uitspraken.rechtspraak.ni/inziendocument?id=ECLI:  
NL:RBROT:2017:48.718(showbutton=true. 

Afbeelding 

De door E-- 	ingeschakelde advocaat' :M 
h; ft  bevestigt de authenticiteit van de brief: WA 

•«: 

Vanuit jihadistische online kringen is vooralsnog 
niet op de brief gereageerd. 

Uit extreemrechtse hoek zijn wel enkele reacties 
gekomen op het pleidooi van 	1 De 
Facebookpagina van de rechts-extremistische 
`Nederlandse Volks-Unie' (NVU) en de 
rechtspopulistische Facebookpagina 'PVV-op-één' 
delen een artikel van De Telegraaf waarin:, 
de Nederlandse overheid lijkt te verwijten dat zij te 
weinig doet om hem naar Nederland te halen en hij 
het strijdgebied nu zelf via een mensensmokkelaar 
tracht te ontvluchten. In de meeste reacties klinkt 
de hoop door dat hij niet meer terugkomt: 'Wat een 
arrogante kwast zeg, natuurlijk heeft Nederland 
hem in de steek gelaten. We zouden alle jihadisten 
in de steek moeten laten', 'Hij mag lekker daar 
blijven hij heeft gekozen om daar te zijn om jihadist 
te worden. Dan blijft die lekker daar mafkees' en 
`Hoop dat je sterft dan heb ik een glimlach vuile 
rat'. 

2 
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Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
zegt in de open brief dat hij onschuldig is 

en, mits hij een eerlijk proces krijgt, dit in 
Nederland voor de rechter wil aantonen. Daarmee 
impliceert hij dat een mogelijke veroordeling een 
oneerlijk proces betekent. Hij positioneert zich als 
iemand die opkomt voor de belangen van hen die 
zich niet of in mindere mate kunnen verdedigen 
tegen het schrikbewind van de Syrische president 
Assad. Hij werpt zich met andere woorden op als 

en 	 Het lijkt 
erop dat hij hiermee draagvlak wil creëren voor zijn 
onschuld, of zijn handelen in ieder geval in dit 
perspectief wil plaatsen. Tussen de regels door is 
zijn jihadistische gedachtegoed echter niet te 
verbloemen. In plaats van alle twijfels weg te 
nemen laat hij bijvoorbeeld in het midden of hij 
zich bij ISIS heeft aangesloten. Bovendien 
suggereert hij in een vergelijking van het aantal 
burgerdoden als gevolg van handelen door het 
regime van Assad en door ISIS, dat deze in het 
laatste geval 	vallen. Ook schrijft hij 
ISIS steevast als 'ad-Dawlah al-Islámiyah 
wa-sh-Shám', de Arabische benaming die ook door 
ISIS-aanhangers wordt gebruikt. Tevens spreekt 
zijn verleden niet in zijn voordeel. Het is bekend 
dat hij in korte tijd radicaliseerde van hiphopartiest 
tot Syriëganger. Hij werd in 2014 op een 
jihadistische Facebook-groepspagina al als een 
'voorbeeld' gepresenteerd voor andere 
Syriëgangers. 

Het is interessant om te bezien of er komende tijd 
meer gevallen zullen zijn van Syriëgangers die 
terug willen keren naar Nederland en door naar 
buiten te treden trachten het beeld dat over hen 
bestaat te beïnvloeden. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 16/2014. 

- 

De wijze waarop de voormalige rapper met zijn 
boodschap naar buiten treedt, is typerend voor de 
boodschappen die jihadisten uitzenden; de 
zelfverzekerde toon en geen enkele twijfel of 

ii kritische toon ten aanzien van de terroristische 
strijdgroepen waar ze zich bij hebben aangesloten. 
Alle gewelddadig optreden wordt 'gerechtvaardigd' 
door zich te fixeren op het geweld van de ander 
(zoals in dit geval het Assadregime wordt 	.4. 
aangehaald). Dit kan leiden tot sympathie en 
mogelijk een wervend effect hebben op anderen. 
Het feit dat zijn boodschap via diverse media is 
gedeeld biedt een breed podium voor wat in wezen 
een propagandistische boodschap is. 

i. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Weerstand tegen voordracht 
Marcouch als burgemeester van 
Arnhem 
De voordracht van PvdA-politicus Ahmed Marcouch 
als nieuwe burgemeester van Arnhem heeft online 
én op straat geleid tot weerstand en protesten 
vanuit rechts-populistische en extreemrechtse hoek. 
PVV-politicus Geert Wilders heeft woensdag 5 juli 
2017 samen met enkele andere PVV'ers en 
tientallen aanhangers gedemonstreerd bij het 
gemeentehuis in Arnhem. Wilders noemde 
Marcouch in de aankondiging van de demonstratie 
op onder meer Twitter een 'fan van de 
islamofascistische moslimbroeder al-Qaradawi'. Al-
Qaradawi is een Egyptische islamitische geleerde en 
wordt gezien als de ideoloog van de 
Moslimbroederschap. Volgens Wilders wilde 
Marcouch de theoloog met subsidie naar Nederland 
halen voor een lezing, wat Marcouch ontkent. 

Afbeelding 

NRC.nl, 'Anrhem wil Ahmed Marcouch als nieuwe 
burgemeester', 4 juli 2017. 
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Wilders noemt de voordracht van Marcouch 
'verschrikkelijk'. Ook heeft hij kritiek op de 
opvattingen die Marcouch volgens hem over de 
politie heeft. 

schrijft Wilders over Marcouch op Twitter. 
Volgens Wilders verbindt Marcouch niet, maar zaait 
hij tweespalt. Ook Thierry Baudet, leider van de 
partij Forum voor Democratie, is kritisch over de 
voordracht van Marcouch: 

C.41iCa»: 

Bij de demonstratie van Wilders in Arnhem waren 
ook enkele leden van de anti-islamgroep 'Pegida 
Nederland' en van de rechts-extremistische partij 
de Nederlandse Volks-Unie (NVU) aanwezig, 
inclusief 

Tevens waren 
er actievoerders van de extreemrechtse groepen 
Identitair Verzet, Nederlands Verbond en Nijmegen 
Rechtsaf aanwezig en tegendemonstranten die 
borden omhoog hielden en leuzen riepen tegen 
Wilders. De politie hield de beide groepen 
gescheiden. Een dag eerder, op dinsdag 4 juli, 
stond 	 ook al met een 
spandoek bij het gemeentehuis als protest tegen de 
voordracht. 

Afbeelding 

Op sociale media was er vanuit extreemrechts in de 
afgelopen dagen veel kritiek op de voordracht van 
Marcouch. Op de Facebookpagina's van Pegida 
Nederland, de NVU en Identitair Verzet waren er 
reacties als: 'Nu zal islamitisering in sneltreinvaart 
gaan verlopen', 'Ahmed Marcouch is een gevaarlijke 
Civilisatie Jihadist', 'Varkensbloed en varkenspoep 
op zijn stoep', 'tegenwoordig hoef je niks te kunnen 
als zelfs zo'n rifbewoner burgemeester kan 
worden,alle betere kandidaten ten spijt' en 'hij zal 
zich daar wel thuis voelen in jihad bolwerk Arnhem, 
de haatbaarden kunnen ongestoord hun gang gaan. 
Een eng mannetje die Marcouch'. 
Op de diverse rechts-populistische 
Facebookpagina's en op weblog GeenStijl 
verschenen vergelijkbare anti-islamitische reacties. 

Commentaar monitorspecialist 
De voordracht door de Arnhemse gemeenteraad 
van Marcouch heeft veel weerstand bij rechts-
populistisch en extreemrechts Nederland 
losgemaakt. Op sociale media zijn er diverse 
verwensingen en 'jihadistische' verdachtmakingen 
jegens Marcouch geuit. Tevens zijn er stevige anti-
islam-uitingen gedaan en wordt de voordracht door 
extreemrechtse groepen gebruikt in hun 
propaganda dat Nederland 'islamiseert'. Daarnaast 
zijn er ook tegengeluiden en steunreacties voor 
Marcouch geweest. Het debat op sociale media 
rondom Marcouch kan daarom als erg 
gepolariseerd worden getypeerd. 
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Hoewel de PVV-demonstranten apart achter een 
hek stonden, is in de reguliere en op sociale media 
het beeld ontstaan dat er een gezamenlijke 
demonstratie van de PVV én extreemrechtse 
actiegroepen werd gehouden. Overigens doken er 

-`ook eerder bij PVV-demonstraties, zoals onlangs bij 
de Turkse ambassade, enkele extreemrechtse 
actievoerders op, maar kwam dat in de 
beeldvorming niet zo naar voren. Deze 
`gezamenlijke actie' in Arnhem zal door 
extreemlinks en tegenstanders van de PVV worden 
aangegrepen in hun framing dat de PVV en Wilders 
`extreemrechts' zijn en dat zij daarom in hun ogen 
een gerechtvaardigd doelwit zijn van protestacties. 

Reacties op DTN-bericht over 
Nederlandse afdeling van Turkse 
paramilitaire knokploeg 
Het bericht uit het vijfenveertigste Dreigingsbeeld 
Terrorisme Nederland (DTN) dat een Turkse 
paramilitaire knokploeg een Nederlandse afdeling 
heeft opgericht, heeft nationaal en internationaal 
veel reacties en publicaties opgeleverd. 

Onder andere tientallen Turkse kranten hebben 
artikelen gewijd aan die constatering. De kranten 
ontkennen de inhoud van het bericht niet en 
verwijzen naar Osmanli Ocaklari als de groepering 
waar het om zou gaan. Sommige oppositionele 
krantenhebben de activiteiten van Osmanli Ocaklari 
uitgebreid beschreven en bestempelen de groep als 
`maffiaclub'. Pro-AKP kranten zijn vooral verbaasd 
dat de NCTV op de hoogte is van het bestaan van 
een Nederlandse afdeling van een Turkse 
paramilitaire knokploeg en deze noemt in het DTN. 

De Turkse Nederlandstalige krant Turks.nlwijst met 
een vergelijking tussen PKK en de knokploeg op het 
vermeende meten met twee maten door de 
Nederlandse overheid: 'Hoewel er zorgen zijn over 
`knokploegen' van president ErdoOn, wordt er met 
geen woord gerept over het feit dat een 
terreurbeweging een Nederlandse afdeling heeft, 
namelijk DEM-NED'.' 

NOS.nl, 'Wilders bij Turkse ambassade: kabinet reageert 
veel te zwak', 8 maart 2017. 
6  http://wWw. za  manhollanda. nl/ba  ber/dunya/12044/tanju-
colak-operasyonu-akp-mafyaosmanli-ocaklari 

https://www.turks.nl/nieuws/binnenland/nctv-extreem-
nationalistische-turkse-organisatie-richt-afdeling-op-in-
nederland.  

In een reactie zegt 
club geen 

dreiging vormt voor Nederland. Verder wijst hij op 
het aantal leden (twee miljoen) dat Osmanli 
Ocaklari in Turkije heeft. 	laat weten dat hij 
vanwege ziekte tot nog toe niet erg actief is 
geweest in Nederland, maar dat hij van plan is om 
in elke grote stad in Nederland een afdeling op te 
richten. 

Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
Tot op heden is niet vastgesteld dat de 
Nederlandse afdeling van de Osmanli Ocaklari zic 
met buitenwettelijke acitiviteiten bezighoudt of wil 
gaan houden. Gezien de activiteiten in Turkije valt 
dit echter niet uit te sluiten. Waarschijnlijk 
verhoogt de DTN-publicatie het 
veiligheidsbewustzijn van de Nederlandse afdeling. 
Het is daarom voorstelbaar dat zij zich 
terughoudender dan in Turkije zullen opstellen, 
omdat zij er nu van bewust zijn dat de overheid 
deze groepen en hun activiteiten in beeld heeft. 
Het kan tegelijkertijd een negatief effect op de 
uitbreiding van deze en soortgelijke organisaties 
hebben, aangezien potentiële aanhangers van deze 
organisaties niet in verband willen worden gebracht 
met een organisatie die op de kaart staat bij 
veiligheidsinstanties. Het is verder niet uitgesloten 
dat de andere Europese landen met een groot 
aantal burgers van Turkse afkomst, kampen met:. 
gelijksoortige ontwikkelingen en extra aandacht 
aan knokploegen gaan geven. 

terug in Haags 
islamistisch speelveld 

http://www.parool.nlibinnenland/turkse-extreem-
nationalistische-organisatie-actief-in-nederland—a4504256/ 
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±?;k1--?&:. 

	 tracht sindsdien opnieuw podium te 
verkrijgen in het Haagse islamitische speelveld. 
Diverse pogingen een pand te bemachtigen dat 
gebruikt kan worden als moskee mislukten vanwege 
verzet vanuit de lokale gemeenschap en de 
politiek. ic' 

De omstreden imam heeft via zijn stichting 
in maart 2017 een pand gekocht Rijm 

Burgemeester Van 
Aartsen heeft de stichting destijds laten weten dat 
zij geen toestemming krijgt van de gemeente om 
een moskee te beginnen in het aangekochte pand. 

Het pand zou volgens; 	betaald zijn met 
geleend geld van de Islamitische gemeenschap. Om 
de schulden af te lossen heeft stichting 	in 
samenwerking met 

op 18 en 19 maart 2017 een live benefiet 
georganiseerd (via HudaTV) met het streven 
300.000 euro in te zamelen. De oproep werd 
ondersteund met de volgende tekst: 

‹., 

4e  

er 

'14-geAlitr 

--';,,010.5:1M2:144471 	 z-grtY,,,-0X152 

Het is niet bekend hoeveel geld er uiteindelijk is 
ingezameld maar na een aantal uur live te zijn 
gegaan was de tussenstand 13.310 euro. 

Op de Facebookpagina van 	maar ook op de 
pagina opgesteld en beheerd door zijn fans en het 
YouTube-kanaal van 
zijn meerdere video's geplaatst waarop te zien is 
dat 	',1 lezingen verzorgt in de periode dat hij 
niet meer welkom was 	 en geen vast 

De imam sloot regelematig 'sharia-huwelijken' (islamitisch 
huwelijk zonder voorafgaand burgerlijk huwelijk). ~Eo 

gebedshuis had. Uit het beeldmateriaal dat 
beschikbaar wordt gesteld op de verschillende 
pagina's blijkt dat 	begon met prediking 
vanuit huis (zie afbeelding 1). 

Afbeelding 1 

Nadien verzorgde 	! gebedsdiensten en 
lezingen vanuit twee verschillende (onbekende) 
locaties (zie afbeelding 2 en 3). Beide locaties lijken 
te zijn ingericht als moskee en 	_ is te zien op 
een 'minbar'. Dit is een hoge preekstoel vanwaar hij 
zijn preek houdt voor het vrijdaggebed. In de 
vrijdagpreek van 30 juni 2017 heeft 	de 
jihadstrijd aan de orde gesteld en gelegitimeerd» 

herinnert moslims aan de verplichting van de 
jihadstrijd omwille van het geloof: jihad tegen 
mensen die zich ra, 	 zoals 
zakenlieden, schrijvers en de media. 

Afbeelding 2 

Weekbericht Internetmonitoring 
39/2015. 
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Afbeelding kruisvaarders, de strijd van geloof versus ongeloof 
en de jihad als religieuze plicht voor de gehele 
wereldwijde geloofsgemeenschap van moslims). 

Afbeelding 3 

7 

Commentaar monitorspecialist 
Stichting 	is sinds de breuk van 

voornemens een nieuw onderkomen in Den Haag 
te vinden voor 	Uitgaande van de 
Facebookpagina van 	lijkt dit te zijn gelukt. 
Er rijst nu de vraag of 	een vaste locatie 
heeft om zijn da'wa te verspreiden en te prediken. 

In de periode na de breuk met 	is het 
relatief rustig geweest rond zijn persoon. 	is 
daarentegen wel zeer actief op zijn Facebook- en 
Twitter-account. Het intensieve gebruik van sociale 
media, de vrijdagpreken en de lezingen van 
leiden er mogelijk toe dat 	zich meer in de 
kijker zal spelen. Het is niet een eerste poging van 
de omstreden imam een vast onderkomen te 
bewerkstelligen om zijn radicale boodschap te 
verkondigen. Een agressieve, soms bijna 
hysterische toon van prediking is voor hem 
kenmerkend. Het is zorgelijk dat 	moslims 
aanspoort zich te distantiëren van westerse 
normen, waarden, levenswijzen en een zuiver 
geloof naar het voorbeeld van de profeet te 
belijden (zijn interpretatie van de 'zuivere islam'). 

snijdt regelmatig politieke vraagstukken in 
zijn preken aan. Hierbij zet hij duidelijk zijn 
radicale standpunten uiteen en schroomt hij niet de 
gewelddadige jihadstrijd aan de orde te stellen. In 
eerdere preken heeft hij de gewapende jihadstrijd 
in Syrië maar ook tegen sjiieten aangeprezen. Hij 
deed dat door de strijd in Syrië te framen als een 
zuiver religieuze strijd (hij spreekt van 

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

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

Inhoudsopgave 
I. Terrorisme 	 2 

ENNIW" stuurt open brief aan rechtbank NL 	2 

II. Extremisme, radicalisering en polarisatie 	3 

Diverse anti-islamacties 	 3 

Herdenking mislukte staatsgreep Turkije 	5 

Het weekbericht dient te worden behandeld als 
vertrouwelijk document. Voor verder gebruik en/of 
verdere verspreiding van het weekbericht graag 
overleggen met DAS. Uw reacties zijn welkom op 
10.2g 
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Terrorisme 

De Nederlandse uitreiziger,,.., ;~~, die zich 
sinds zijn bekering affigan noemt,  

ammilaimme ,~1~-~a~d~r1-4~ 
EMBIENEMEr 	tezamen met negen 
andere verdachten, door het OM vervolgd omdat hij 
lid zou zijn van een terroristische organisatie, iets 
wat hij zelf ontkent:g355~~~1~~  

aanleiding van de (mislukte) aanslag op de Thalys 
in 2015, of de aanslag op Charlie Hebdo, gaven zijn 
overtuigingen duidelijk weer: 2111111~Mil 

4 

Vanuit Nederlands jihadistische kringen is 
vooralsnog niet openlijk op. 

Reacties vanuit rechtspopulistische hoek tonen 
weinig sympathie voor eventueel terugkerende 
strijders alardáig~tatia~~tárálágiii 

De brief moet een inzicht geven in de 
beweegredenen van 	, zo stelt hij zelf. 

allaTille~111~-7 3 
MerniernaMERM: . Eerder nog, direct na de 
bekendmaking van aanklacht van het OM in 2015, 
gaf hij aan dat hij niet van plan was ooit terug te 
keren naar Nederand.' 

In verschillende interviews, zoals met de Belgische 
'De Stentor' en het Nederlandse EenVandaag, 
verduidelijkt 	zijn standpunt. Zijn 
onverminderd ideologische overtuiging komt 
duidelijk naar voren: 3110~~~ 
11~1111111~~111~111•111.1 

Overigens haalt® hier de definities van terrorisme en 
terreur door elkaar. Terreur wordt beoefend door een staat, 
terrorisme door inviduen en groepen om maatschappelijke 
veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees" 
aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. 
` 'Hoe de postbode een strijder in Syrië werd', Nikki 
Sterkenburg, Elsevier, 21 september 2015. 

.' Een aantal 
'reaguurders' pleiten voor permanente oplossing: 
'Het wordt hoog tijd dat Nederland net als Frankrijk 
en de US geheime eliminatie commando's naar Irak 
en Syrië stuurt om al dat terugkerend jihad 
addergebroed uit te schakelen'. 

3  'Sallanclse jihadstrijder toont begrip voor aanslag Thalys', De 
Stentor / Dagblad Flevoland, 24 augustus 2015. 

'De stokslagen vallen echt mee', 	 31 
maart 2016. 
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Commentaar monitorspecialist 
In Weekbericht Internetmonitoring 27/2017, bij het 
beschrijven van een open brief van een andere 
Nederlandse strijder 	 werd reeds 
gesteld: 'Het is interessant om te bezien of er 
komende tijd meer gevallen zullen zijn van 
Syriëgangers die terug willen keren naar Nederland 
en door naar buiten te treden trachten het beeld 
dat over hen bestaat te beïnvloeden.' Het feit dat 

nu ook zo'n brief heeft opgesteld, sluit aan 
bij deze theorie. Ook deze brief - ondanks dat de 
twee vermoedelijk bij andere jihadistische 
organisaties zitten - is typerend voor de 
boodschappen die jihadisten uitzenden. De 
zelfverzekerde toon en geen enkele twijfel of 
kritische toon ten aanzien van de terroristische 
strijdgroepen waar ze zich bij hebben aangesloten, 
laat zien dat zij nog lang niet van het 
gedachtegoed zijn afgestapt. Alle gewelddadig 
optreden wordt 'gerechtvaardigd' door zich te 
fixeren op het geweld van de ander. Dit kan leiden 
tot sympathie en mogelijk een wervend effect 
hebben op anderen. Het feit dat zijn boodschap via 
diverse media is gedeeld biedt een breed podium 
voor wat in wezen een propagandistische 
boodschap is. 

Deze signalering, dat er mogelijk rekruterende 
werving uit kan gaan van geharde Nederlandse 
strijders, is nu ook een discussie die in de 
Nederlandse maatschappij opspeelt. Nu het 
'kalifaat' afbrokkelt, moeten we dan deze strijders 
weren uit Nederland, of juist met open armen 
ontvangen, zo luidt de discussie. In een opiniestuk 
van de 

• beschreef hij het risico van 
terugekerende strijders, die met religieuze 
striktheid mogelijk in staat zijn 'hele 
moslimgemeenschappen in grote en kleine steden 
te paralyseren'. inafflawneww~ werd 
bekritiseerd wegens zijn optnerking dat de overheid 
de Nederlandse strijders moet terughalen en 
reintegreren. Dit vond op zijn beurt zijn weg naar 
het weblog Geenstijl, waar een reaguurder 
droogjes opmerkte: itijwis~~•. :,  

iffilM~M~E§Nr Zulke 
mensen moeten eigenlijk eens in Raqqa worden 
gedropt, zonder baard en zonder hoofddoek. Als ze 
daarna terugkomen ben ik bereid om ze als 'expert' 
te accepteren.' 
Een grote stroom terugkeerders zal echter op korte  

termijn niet te verwachten zijn omdat het lastig is 
het strijdgebied te verlaten. Terugkeer zal eerder 
druppelsgewijs verlopen en zal altijd bij aankomst 
in Nederland leiden tot aanhouding en verhoor. 

II. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Diverse anti-islamacties 
Maandagochtend 17 juli meldde de anti-
islamorganisatie 'Pegida Nederland' via haar 
Twitteraccount en Facebookpagina dat een van haar 
aanhangers het hek van de bouwplaats van de 
nieuwe Selimiye-moskee in Veghel op slot had 
gezet. Daarnaast had de dader een briefje 
opgehangen met de boodschap `De bouw van dit 
haathuis is op last van ons geblokkeerd'. Ook bevat 
het briefje enkele anti-islamboodschappen en wordt 
afgesloten met de opmerking 'U hoort nog van 
ons'. 

Afbeelding 

'Terugkeerders in beeld', AIVD, februari 2017 en 'Aanpak 
terugkeerders', NCTV, februari 2017. 

AD, 'Pegida zet bouwhek moskee Veghel op slot: 'U hoort 
nog van ons", 17 juli 2017. 
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Op haar Facebookpagina roept Pegida Nederland 
mensen op om foto's of video's van andere acties 
naar hen op te sturen zodat zij het op de website 
kunnen plaatsen. 

Een volgende anti-islamactie vond vorige week 
plaats toen de extreemrechtse groepering 
`Voorpost' ongeveer 1500 folders uitdeelde in een 
wijk in Zoetermeer om daarmee actie te voeren 
tegen een vermeende illegale moskee aldaar. Op de 
folder is een afbeelding van een moskee te zien die 
is doorgekruist en voorzien is van de tekst 'Sluit de 
moskee!'. In een reactie laat Voorpost weten dat zij 
hiermee willen laten zien dat Voorpost 'tegen de 
islamisering is en de overlast die moskeeën met 
zich zouden meebrengen'. Ook beweren ze dat er 
geen toestemming zou zijn geweest voor de bouw. 

Op de Facebookpagina's van Pegida Nederland en 
Voorpost wordt instemmend gereageerd, 
bijvoorbeeld 'Er zijn er veel te veel afbreken dat 
zooitje' en 'Overal sluiten die handel !Hl'. 

Streekblad Zoetermeer, 'Actiegroep wil dat moskee 
Schoolstraat wordt gesloten', 13 juli 2017. 

Op het Turks-Nederlandse blog ‘DutchTurks.n1' is 
onder de titel 'Anonieme rukker van protofascistisch 
PEGIDA zet toegangshek moskee op slot' aandacht 
besteed aan de actie in Veghel. Het artikel is tevens 
gedeeld op de Facebookpagina van het blog en 
heeft daar enkele tientallen reacties opgeleverd. 
Daarin wordt afwijzend op de actie gereageerd. 

Ten slotte heeft Pegida Nederland na overleg met 
de gemeente Enschede een demonstratie 
aangekondigd op 17 september in die plaats. Deze 
demonstratie is een samenwerking tussen 'Fortress 
Europe', 'Hooligans Gegen Salafismus' (HoGeSa) en 
`Pegida'. Het betreft een tweede poging van deze 
groepen om een anti-islamdemonstratie te houden 
nadat de eerste, die op 18 juni jl. gepland stond, 
geen doorgang vond vanwege een door de 
gemeente Enschede afgekondigd 
demonstratieverbod. Dit verbod gold eveneens voor 
een extreemlinkse tegendemonstratie `NoHoGeSa' 
die door de 'Anti Fascistische Actie' (AFA) was 
georganiseerd. De aanleiding voor het 
demonstratieverbod was de angst voor 
ongeregeldheden. De sprekerslijst voor de anti-
islamdemonstratie is op dit moment nog niet 
compleet. Wel is bekend dat onder andere de 
Duitse extreemrechtse hooliganband 'Kategorie C' 
zal optreden, evenals maggiamaiiimaram 

De organisatoren hebben verder aangekondigd dat 
de demonstratie gepaard gaat met een mars. 

Afbeelding 

Hoewel extreemlinks nog niet heeft gereageerd op 
deze tweede aankondiging van een anti-
islamdemonstratie in Enschede, heeft AFA/'Laat Ze 
Niet Lopen' na het eerdere demonstratieverbod 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 23/2017 en 
24/2017. 
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laten weten dat mocht Pegida weer van plan zijn te 
gaan demonstreren in Enschede, zij daar wederom 
tegen gaan mobiliseren. 

Commentaar monitorspecialist 
Er wordt regelmatig actiegevoerd tegen (de komst 
van) moskeeën door aanhangers van 
extreemrechtse groepen. De extreemrechtse 
beweging `Identitair Verzet' heeft bijvoorbeeld met 
spandoeken bezettingsacties gepleegd bij panden 
waar islamitische instellingen zouden verrijzen; 
een islamitisch centrum in Rotterdam (september 
2016) en moskeeën in Leiden (in februari 2015) en 
Gouda (in februari 2017). Dergelijke acties worden 
als intimiderend ervaren door moslims en geven 
voeding aan het toch al gepolariseerde 
maatschappelijke klimaat in Nederland. Verder zijn 
oproepen zoals die op de Facebookpagina van 
Pegida Nederland om foto's en video's van acties te 
delen zorgelijk. Dat geldt ook voor de 
instemmende en aanmoedigende reacties op 
dergelijke acties. Hier kan namelijk een opruiiende 
werking van uitgaan en bepaalde individuen en 
groepen inspireren om anti-islamacties uit te 
voeren. 

De anti-islamdemonstratie in Enschede werd de 
vorige keer vanwege angst voor ongeregeldheden 
tussen demonstranten en tegendemonstranten 
verboden. Toch lijken de omstandigheden deze 
keer niet veel te verschillen van toen. Ook nu is er 
sprake van een internationaal getirienteerd 
programma, met voor de doelgroep 
vooraanstaande sprekers uit onder andere het 
Verenigd Koninkrijk en Duitsland, en een binnen 
Duitse extreemrechtse kringen populaire band. Het 
is dan ook voorstelbaar dat de bijeenkomst een 
grote aantrekkingskracht uitoefent op personen uit 
het extreemrechtse milieu. Gezien de relatief 
kleine afstand met Duitsland kan een (aanzienlijk) 
deel van die personen afkomstig zijn uit dat land. 
Met de al eerder door extreemlinks aangekondigde 
belofte te gaan mobiliseren, ook van 
sympathisanten uit het buitenland, voor een 
tegenactie, zijn de ingrediënten voor een 
gewelddadige confrontatie wederom aanwezig. 

Herdenking mislukte staatsgreep 
Turkije 
Tussen 9 en 16 juli zijn in totaal in 39 landen, 
waaronder in Turkije zelf en zes EU-landen 
(Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk), herdenkingen 
gehouden voor de mislukte staatsgreep van 15 juli 
2016 en de 249 mensen die daarbij om het leven 
kwamen.1°  In Turkije was de opkomst zeer groot, 
niet alleen door het pro-Erdogan kamp, maar ook 
door diverse oppositionele groepen. De herdenking 
werd in sommige landen tussen 9 en 16 juli zelfs 
meerdere keren georganiseerd. Herdenkingen 
georganiseerd door de Unie van Europese Turkse 
Democraten (UETD) vonden in particuliere zalen 
plaats en op 15 juli organiseerde de Turkse regering 
herdenkingen in verschillende consulaten. In 
Nederland organiseerde UETD op 11 juli een 
herdenking in het Orpheus theater in Apeldoorn. Op 
15 juli vonden verder herdenkingen plaats binnen 
Turkse consulaten in Nederland en bij een aantal 
Turkse organisaties verspreid over Nederland. De 
herdenkingen zijn rustig verlopen. 

A e •ing 

In buurlanden Duitsland en België werd de mislukte 
staatsgreep eveneens herdacht. Daar werd de 
herdenking op 15 juli op straat gehouden waar 
aanwezigen veelal met de Turkse vlag zwaaiden. 
Ook daar is bijna alles rustig verlopen. Alleen in het 
Verenigd Koninkrijk vond een demonstratie plaats 
van Koerden tegen de aanwezigheid van een Turkse 
minister bij de herdenking. De demonstratie was 
niet gericht tegen de herdenking zelf. Nederland, 

' http://www.turkinfo.nl/musiad-38-ulkede-15-temmuzu-
_anlatacak/20754/  

http://www,yenisafak.com/dunya/15-temmuzseferberligi-
2742592  

http://nieuvvsnl.org/apeldoorn/2017/07/13/154284-rustige-
herdenking-mislukte-turkse-staatsgreep-in-apeldoorn.html  
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tegen hem en omwille van de huidige gespannen 
internationale positie van Turkije (het land is 
verwikkeld in meerdere conflicten en een aantal 
EU-landen heeft vertegenwoordigers van zijn 
kabinet geweigerd). 
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Duitsland en Oostenrijk hebben Turkse ministers die 
bij herdenkingen in die landen aanwezig wilden zijn 
geen toestemming verleend om die bijeenkomsten 
bij te wonen. Online liepen de spanningen rondom 
de herdenking overal, ook in Nederland, wel op. Er 
waren intimidaties tussen tegenstanders en pro-
Erdogan groepen te zien. Vooral tussen pro-
Erdogan groepen en de Hizmet-beweging liepen de 
spanningen online op. De Hizmet-beweging werd 
beschuldigd de aanstichter te zijn van de mislukte 
staatgreep. De Hizmet-beweging ontkent dit op 
haar beurt en beschuldigt Erdogan ervan degene te 
zijn die de coup zou hebben georkestreerd. 
Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
Erdo`dan heeft zich tijdens de herdenking meer op 
interne conflicten geconcentreerd. Het was 
daarmee niet alleen een herdenking van de 
mislukte staatsgreep van juli 2016, maar het werd 
ook gezien als een gelegenheid voor Erdo§"an 
gezien om zijn eigen machtspositie te verstevigen. 
Naast het uiten van beschuldigingen richting de 
Hizmet-beweging, heeft Erdog-an de 
oppositiepartijen CHP en HDP ook hard 
aangevallen. Rondom de herdenking werden bijna 
7000 ambtenaren naar huis gestuurd. Zij werden 
beschuldigd van het hebben van banden met 
`FETA' of 'PKK'. 

De interne situatie in Turkije was zeer gespannen. 
Erdojan riep in een openbare speech dat 'de 
landverraders onthoofd moeten worden'. 
Waarschijnlijk slaat Erdojan deze harde toon aan 
omdat oppositiepartijen zich verder verenigen 

2  https://www.nrc.nlinielms/2017/07/14/weer-duizenden-
ontslagen-in-turkije-a1566758  
iihttps://www.rtIniew,vs.n1/tags/onderwerpen/politiek/staatsgr 
eep 

Daarentegen heeft Turkije niet zo fel gereageerd op 
de weigering van zijn ministers in vergelijking met 
zijn reactie afgelopen maart. Dit kan te maken 
hebben met interne conflicten, vanwege het 
inmiddels door hem gewonnen referendum, of 
omdat Erdoóan door zijn deelname aan de G20-top 
onvoldoende tijd en ruimte had om te reageren. 
Een nieuw internationaal conflict met Turkije valt 
echter niet uit te sluiten gezien de huidige koers en 
strategie van Erd&jan. Deze zorgen ervoor dat de 
verschillen met het Westen alleen maar groter 
worden. 

Tot slot is het opvallend dat in andere landen wel, 
en in Nederland geen, herdenking op straat werd 
georganiseerd. Een verklaring hiervoor ligt mogelijk 
in een zekere terughoudendheid bij een deel van 
de Turks-Nederlandse gemeenschap na de uit de 
hand gelopen demonstratie van afgelopen maart. 
Zij interpreteerden het optreden van de politie en 
de Nederlandse regering destijds wellicht 
(onterecht) als een signaal dat bijeenkomsten op 
straat door Turkse-Nederlanders niet gewenst zijn. 
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T. Terrorisme 

Reacties op arrestaties 
Nederlanders in Suriname 
Surinaamse veiligheidstroepen arresteerden op 
zondag 23 juli 2017 twee Nederlanders in 
Paramaribo op verdenking van terrorisme: 

Op 28 juli besloot de rechter-commissaris dat 
voorlopig blijven vastzitten, wat zoveel 

betekent als dat de gronden voor arrestatie en 
aanhouding grondig genoeg worden geacht. Over 
de precieze verdenking heeft justitie nog nauwelijks 
iets losgelaten; de mannen worden verdacht van 
'handelingen met een terroristisch oogmerk'. De 

mogen tevens nog geen contact met hun 
advocaten hebben. Een verzoek om de beperking 
op te heffen werd woensdag 2 augustus door het 
Hof van Justitie afgewezen. 

Op Vaterkant.n1', een forum voor Surinaamse 
Nederlanders, werd met wisselende gevoelens 
gereageerd op de arrestatie van de 	1. 
De arrestatie zou gepaard zijn gegaan met veel 
machtsvertoon en met name het gebrek aan 
informatie vanuit de overheid wordt bekritiseerd. 
Hierdoor twijfelen mensen aan de gronden voor de 
arrestatie: 'Hoe moeten 	 een 
aanslag plegen? Gehaktballen gooien?', stelt 
iemand met een referentie aan „lamme§ 

andere chatter 
op Waterkant.nl stelt juist: Emett~, 
giiiik~,-,-~"wsnmetwomtva 
mtvian 
De aandacht richt zich ook op andere - lokale en 
historische- grieven: 'de grootste terreur dat onder 
de bevolking was tussen 1986 en 1991, toen 

jeen drugsvete uitvochten'. 
LIMMIlMttfriAtair"-~~1 

I  Het Junglecommando was een guerillabevveging o1v Ronnie 
Bruns,»ijk in de jaren '80. Zij voerden guerilla tegen het 
regime van Deal Bouterse. 

'Nog altijd verbod op contact terreurverdachten', ANP, 3 
augustus 2017. 

zou zijn: wi 	 33.55mr 
á 1-'kMkk'UZWMMEMV1W" MS; 
merjr"  Ook is er verbazing dat Suriname met 
dergelijke problemen kampt: 'de islam is uit op 
wereld overheersing. Ik hoop dat Suriname dit nooit 
laat gebeuren. Intussen hebben hier de zelfde 
lieden in Nederland al wortel geschoten'. 

In de Nederlandse media werd aandacht besteed 
aan de banden die 	 ij 

, kwam 
eerder in een artikel van die krant naar voren als 
verspreider van jihadistische content. 	zou 
medebeheerder zijn van zeker twee chatrooms van 
Nederlandse ISIS-sympathisanten op Telegram, 

Op Project A(seer), de online groep die opkomt voor 
moslimgedetineerden, wordt eveneens aandacht 
aan de arrestaties gegeven en het onrecht wat 
hiervan zou uitgaan. rf14&~M--3'1% 

E-2~' 	1:4222= ~L, ,wrsiuma 
„1 Volgers worden dan 

ook opgeroepen norg9 niet te vergeten in hun 
ad'iya [smeekbeden]. 

0111111~1~11111111111 	
2 
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Commentaar monitorspecialist 
De arrestaties van de 	in Paramaribo 
levert tot nu toe online weinig onrust op. 
Surinaamse Nederlanders zijn wel verbaasd over 
de actie en vooral de hardhandigheid ervan, en 
lijken te moeten wennen aan het fenomeen van 
radicale islam / jihadisme in Suriname. Grotere 
openheid van zaken over de aanklacht vanuit de 
Surinaamse bestuurders zou hierbij helpen. Wat 

;hebben gedaan en of er 

zal nog moeten 
blijken. 

Aanslag Hamburg door 
uitgeprocedeerde asielzoeker 
Op vrijdagmiddag 28 juli 2017 stak een jihadist één 
persoon dood in een supermarkt in de wijk Barmbek 
in het Duitse Hamburg. Verder verwondde hij zeven 
anderen tijdens zijn daad. De vermoedelijke dader, 

Kylenr" -11~7~Hij zou willekeurig op 
mensen in hebben gestoken en voor zijn daad 
'Allahu Akbar' hebben geroepen. Volgens Duitse 
media zou aan de binnenkant van een kastdeur in 
de kamer in de vluchtelingenopvang waar 
verbleef een ISIS-vlag zijn gevonden. 

,stond op een lijst van 800 potentiële 
aanslagplegers die door de Duitse 
veiligheidsdiensten is opgesteld. Hij zou bovendien 
kampen met psychische problemen. Hoewel de 
veiligheidsdiensten hem inschatten als radicaal, 
zagen zij in hem geen acuut gevaar. 

-r;  WELT Online, 'Hamburger Messerangreifer war m Besitz von 
IS-Fahne', 2 augustus 2017 .  

Mattka, 

In dat laatste land had hij een 
asielaanvraag ingediend, maar deze was 
afgewezen. In 2015 is hij vervolgens naar Duitsland 
vertrokken en heeft daar opnieuw een 
asielaanvraag ingediend. Na controle in de 
systemen werd duidelijk dat 	al geregistreerd 
was in Noorwegen en conform de Dublin-procedure 
middels een verzoek tot terugname naar dat land 
teruggestuurd kon worden. Het verantwoordelijke 
Duitse Bundesamt fr Migration und Flchtlinge 
(BAMF) heeft de wettelijke termijn voor het 
indienen van het verzoek aan Noorwegen echter 
met een dag overschreden, waarna Noorwegen de 
terugname weigerde. Het gevolg was dat Duitsland 
verantwoordelijk werd voor zijn uitzetting naar de 
VAE.' Omdat geldige identiteitspapieren van 
ontbraken en Duitsland nog geen nieuwe papieren 
had ontvangen vanuit de VAE, konden zij de 
uitzetting vooralsnog niet voortzetten. 

Afbe—elding 

De aanslag in Hamburg heeft online de nodige 
reacties opgeleverd. Op de Facebookpagina van 
'Pegida Nederland' wordt op de asielstatus van de 
dader gewezen en de vermeende dreiging die 
uitgaat van moslims: 'Weer blijkt dat onder de 
"vluchtelingen" er extremisten zitten! Weer blijkt 
dat je wel zonder paspoort de EU in komt, maar er 
niet uitgezet kan worden! Weer blijkt dat een 

Agence France Presse, 'Innenministerium win nacm 
Hamburger Messerattacké Dublin-Fristen abschaffen', 2 
augustus 2017. 
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vluchtelingen en moslims in het algemeen op 
voorhand al verdacht gemaakt. Dit heeft een 
stigmatiserende werking en kan polarisatie en 
mogelijk segregratie in de hand werken. 

Het feit dat uit jihadistische kringen niet is 
gereageerd heeft vermoedelijk te maken met de 
hoge mate van veiligheidsbewustzijn bij die 
groepen. 
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vreedzaam samenleven met vele moslims niet 
mogelijk is! Weer blijkt dat ook iemand die als zeer 
gevaarlijk beschouwd is, gewoon kan doen waar hij 
zin in heeft!'. 

In een artikel op het rechtspopulistische online blog 
`De Dagelijkse Standaard' wordt de nadruk 
eveneens gelegd op de afkomst van de dader en 
een relatie gelegd met het 'wir schaffen das'-beleid 
van de Duitse regering. 

Vanuit jihadistische en salafistische kringen werd 
vooralsnog via open sociale mediakanalen nog niet 
op de aanslag gereageerd. 

Commentaar monitorspecialist 
ISIS noch een andere jihadistische groepering 
heeft de aanslag vooralsnog opgeëist. De aanslag 
in Hamburg lijkt evenwel de karakteristieken te 
hebben van een mogelijk door ISIS geïnspireerde 
daad uitgevoerd door een eenling. De dader stond 
op een lijst van potentiële aanslagplegers, maar 
werd niet als een acuut gevaar gezien. Dit toont 
aan hoe complex het is voor veiligheidsinstanties 
om een risicotaxatie te maken van reeds gekende 
geradicaliseerde individuen en op basis daarvan de 
beschikbare controlemiddelen in te zetten. 

Na de aanslagen in Ansbach (juli 2016) en Berlijn 
(december 2016) is dit de derde aanslag in 
Duitsland die uitgevoerd wordt door een 
uitgeprocedeerde asielzoeker. Er heersen al langer 
zorgen over de mogelijke vatbaarheid voor 
radicalisering binnen deze groep. Evenals over het 
beperkte zicht op het deel van deze groep die leeft 
in de illegaliteit; beide gelden ook voor de 
Nederlandse situatie. 

Een ander aandachtspunt is dat het in de praktijk 
lastig blijkt om uitgeprocedeerde asielzoekers terug 
te sturen naar het land van herkomst. Zeker als 
personen uit deze groep overgaan tot het plegen 
van aanslagen raakt de kritiek ook de 
verantwoordelijke immigratiediensten. Dit kan 
leiden tot ondermijning van het vertrouwen in die 
instanties en de overheid in het algemeen. 

Vanuit rechtspopulistische en extreemrechtse hoek 
worden dergelijke incidenten als die in Hamburg 
steevast binnen het frame geplaatst van de 
dreiging die zou uitgaan van vluchtelingen en de 
islam in het algemeen. Hierdoor worden 
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Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

verboden, stelt Ahius Sunnah 
Op de Nederlands-jihadistische Facebookpagina 
`Ahlus Sunnah Publicaties II' verschenen op 24 en 
28 juli 2017 berichten over :~nymw~sm 

In één van de berichten stond: Ba 

een (jongeren)imam die bekend staat als 
gematigd, kreeg eerder kritiek vanuit radicaal-
islamitische hoek vanwege zijn westerse kijk op de 
islam. Na zijn uitspraak dat wzmwn7 ,--, 
5iWilidiffl~a;" 

en na zijn 
oproep aan moslimjongeren om niet naar Syrië en 
Irak af te reizen voor de jihad in 2015, werd hij 
slachtoffer van bedreigingen. alytti~M  

-""Mgin.M2 
,kagyggem omdat 

het te veel druk op zijn privéleven zette.' 

Tussen aanhangers van Ahlus Sunnah en mensen 
die niet direct aanhanger zijn maar de pagina wel 
kennen, ontstaat er een discussie over de uitspraak 
`je suis charlie', de actie waarbij mensen aangaven 
solidair te zijn met de slachtoffers van de 
terroristische aanslag op de redactie van Charlie 
Hebdo in januari 2015. Ook , 	betuigde 
destijds zijn steun. Volgens Ahlus Sunnah was dit 
verboden, want 'je gaat toch ook niet na aanslag in 
Israel "je suis Israel zeggen", volgens anderen 
onderstreept dit juist een kernwaarde in de islam -
dat elk dodelijk slachtoffer ongerechtvaardigd is. 

Deze discussie gaat voort op rmii.k« 
Ahius Sunnah wordt uitgedaagd met onderbouwde 
argumenten te komen waarom hij een kafir zou 
zijn. De discussie op Ahlus Sunnah zou volgens 
tegenstanders slechts fitna [strijd] zaaien en het 
zou laster zijn om zomaar iemand tot 'kafir' te 

'Gezicht van de gematigde islam in Nederland stapt op', 
Trouw, 17 juni 2015. 

bestempelen. Een enkeling verzucht: 'Kunnen we 
niet teruggaan naar de vredelievende islam 
mensen. De islam die onze ouders uit Marokko hier 
in Nederland hebben neergezet?'. 

Op hun beurt schrijven de beheerders van Ahlus 
Sunnah, om het gras voor de voeten van hun 
tegenstanders weg te maaien:~~~ 

Beter zou zijn om een andere moskee te bezoeken: 
de streng salafistische stichting al-Fitrah. Dat ligt op 
t tar 	Vaar"knILWOM 

7e.M9 
Ahlus Sunnah Publicaties geeft aan op korte termijn 
met een uitgebreide uiteenzetting te komen van de 
redenen waarom ~wen ongelovige zou zijn. 

5 
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Commentaar monitorspecialist 
De moderne vorm van islam die 
voorstaat, is een schop tegen het zere been van 
salafisten. Voor hun geldt alleen de letterlijke 
interpretatie van de Koran en de Soenna, en is elke 
door de mens gemaakte intepretatie ongeldig - en 
zelfs `shirk' [afgoderij], omdat je je als mens dan 
boven God probeert te plaatsen. 	stelt 
duidelijk in interviews dat hij van mening is dat de 
islam niet statisch is, maar zich moet blijven 
ontwikkelen. Er zal dus met een open blik gekeken 
moeten worden hoe de Koran en de Soenna op 
zo'n manier worden geïritepreteerd, dat het 
toepassing heeft op de moderne tijd, en specifiek 
voor de Nederlandse context. 	stelt: 'we 
zullen in debat moeten met degenen die hun 
interpretatie als heilig beschouwen'. 

De oproepen van Ahlus Sunnah om niet meer het 
gebed achter 	te volgen, lijken op het 
eerste gezicht onschuldig. Echter, het bestempelen 
van iemand tot 'kafir', kan als indirecte oproep tot 
geweld gezien worden. In de meest uiterste vorm 
is het door `takfir' gelegitimeerd de tot ongelovig 
bestempelde persoon om het leven te brengen. 
Eén van de laatste commentaren in de discussie 
geeft de risico's van zulke rechtvaardigingen weer, 
als iemand reageert met: 'moge Allah zijn nek 
breken'. 

Interessant is dat het bericht echter niet klakkeloos 
wordt aangenomen, maar dat er een levendige 
discussie onstaat tussen aanhangers die 
extremistisch zijn en aanhangers die wat 
gematiger lijken. Opvallend is dat ook die laatste 
groep zich mengt, zeker omdat Ahlus Sunnah te 
boek staat als een salafi-jihadistische pagina. Voor 
de discussie is het goed dat er tegenargumenten 
worden aangedragen, en in enkele gevallen wordt 
opgeroepen tot meer inclusiviteit en 
vredelievendheid. 

'̀Gezicht van de gematigde islam in Nederland stapt op', 
Trouw, 17 juni 2015. 

Reisverbod na kritiek op Erdogan 
Een Turkse Nederlander uit Amsterdam is bij 
aankomst op het vliegveld van Istanbul opgepakt, 
omdat hij de Turkse president Recep Tayyip 
Erdogan zou hebben beledigd op sociale media. Hij 
zou Erdogan een 'dief' en 'dictator' hebben 
genoemd. Hij is na verhoor weer vrijgelaten, maar 
moet in afwachting van eventuele vervolgstappen in 
Turkije blijven. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij 
Gillen-aanhanger is. De man zelf ontkent en zegt 
dat hij aanhanger is van de Turkse oppositiepartij 
CHP. De laatste maanden worden buitenlanders 
regelmatig gearresteerd op verdenking van het 
leveren van kritiek op overheids-
vertegenwoordigers, op de Turkse politieke situatie, 
of vanwege vermeende banden met de Gijlen-
beweging of de PKK. Zo werd de 

vorige week in Turkije gearresteerd 
omdat hij in 2015 voor de Syrisch-Koerdische 
strijdgroep YPG zou hebben gevochten. 

De arrestatie van de Turkse Amsterdammer van 
vorige week heeft voor veel reacties en discussies 
gezorgd in Nederland, maar niet in Turkije zelf. 
Mensen reageerden niet alleen op de arrestatie, 
maar becommentarieerden ook het reisadvies voor 
Turkije van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
omdat dit ongewijzigd bleef. De Tweede 
Kamerfracties van de SP, D66, VVD en het CDA 
hebben de Minister van Buitenlandse Zaken vragen 
gesteld over de arrestatie en het effect ervan op het 
reisadvies. De Kamer dringt aan op het 
aanscherpen van het reisadvies voor Turkije. 

Trouw, 'Nederlander vast na kritiek op Erdogan', 31 juli 
2017. 

NRC.next, 'Turkije bepaalt zelf wel wie het gevangen zet', 1 
augustus 2017. 

http://www.ad.nl/binnenland/kamer-dringt-aan-op-
verscherpt-reisadvies-turkije—acb37d97/  
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Online hield de arrestatie de gemoederen bezig. 
Facebookers die grofweg tot het pro-Erdoóankamp 
gerekend kunnen worden, delen positieve verhalen 
over Turkije om te stimuleren dat mensen ook in de 
toekomst hun vakantie in Turkije blijven vieren. 
Anderen laten juist weten het vakantie vieren in 
Turkije als risico te zien. Het Nederlandstalige pro-
Turkse online blog 'DutchTurks.nl' besteedt in een 
artikel aandacht aan de kwestie door in te gaan op 
de roep vanuit de Tweede Kamer om aanscherping 
van het reisadvies. Het artikel wordt begeleid met 
een foto van het SP-Kamerlid Sadet Karabulut 
waarbij zij op een podium staat naast een spandoek 
met de afbeelding van PKK-leider Abdullah 
Ocalan. Sommige Turkse nationalisten gebruiken 
dit om Karabulut te bekritiseren en als PKK-
sympathisant weg te zetten. 

van buitenlanders. Waarschijnlijk deren de 
opmerkingen en kritiek van internationale 
organisaties en een aantal EU-landen op het beleid 
van ErdoOn hem niet. Iedereen loopt in Turkije 
risico om opgepakt te worden; een kritische 
opmerking op sociale media kan al voldoende 
reden zijn. Er leeft waarschijnlijk angst en 
onzekerheid onder de Turkse diaspora in Europa 
over de vraag of zij voorkomen op een anti-
Erdo.jan-lijst, die zou worden bijgehouden door de 
Turkse overheid. Vele van de uit het buitenland 
afkomstige en in Turkije gearresteerde Turken 
kwamen hier pas achter toen ze in Turkije 
aankwamen. Het is de vraag hoe deze lijst tot 
stand komt en wie daarvoor verantwoordelijk is. 
Het moet hoe dan ook een goed georganiseerde 
organisatie zijn, die zoveel Turken in Europa in de 
gaten kan houden. 

Het is niet duidelijk hoeveel Turkse Nederlanders 
tot op heden zijn opgepakt, aangezien niet 
iedereen die opgepakt is, weer snel vrijgelaten 
wordt. Waarschijnlijk zorgen de ingezette 
koerswijziging in Turkije en de nieuwe hoofdlijnen 
ten aanzien van critici van ErdoOn voor meer van 
dit soort incidenten en conflicten in de toekomst. 

Commentaar monitorspecia list 
De arrestatie van een Turkse Nederlander in 
Turkije heeft wederom geleid tot discussies in de 
politiek en op sociale media over de politieke 
situatie in Turkije. Het incident heeft de slechte 
diplomatieke relatie met Turkije opnieuw duidelijk 
gemaakt. Verschillende politieke partijen spraken 
hun zorgen uit en kwamen snel met vragen. Deze 
vragen hadden niet alleen betrekking op de 
arrestatie, maar ook op de positie van Nederland 
ten aanzien van de nieuwe ontwikkelingen in 
Turkije. Deze specifieke arrestatie en navolgende 
discussie maken verder duidelijk dat er spanningen 
zijn tussen pro- en anti- Erdo§an aanhangers 
binnen de Turkse gemeenschap in Nederland. 

Turkije gaat gemakkelijk over tot het arresteren 

http://dutchturks.nl/toerisme-trekt-aan-kamer-wil- 
aanaeoast-reisadvies-voor-turkile/  

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

Turkstalige handleiding voor 'Ione 
wolves' 
Recent is een Turkstalig document online 
beschikbaar gesteld ('yalniz kurdun kitabi' oftewel 
'Ione wolf' handleiding). De handleiding is 
vermoedelijk op 22 juni 2017 gebpload. 
In het document wordt uitleg gegeven over het 
plegen van verschillende typen aanslagen. Dit wordt 
in heldere taal en op een eenvoudige manier 
gepresenteerd met behulp van begrijpelijke 
instructies. 

De aanslagtypen die worden behandeld, verschillen 
van het laten kantelen van een auto op de snelweg 
tot het opblazen van een gebouw en het uitvoeren 
van een aanslag door met een voertuig op 
voetgangers in te rijden. In het document worden 
ook instructies gegeven voor het gebruiken en 
onderhouden van wapens. 

De instructies in de handleiding zijn erop gericht 
potentiële aanslagplegers te informeren en kunnen 
voor een Turkstalige terrorist een hulpmiddel zijn 
om een aanslag te plegen. De opsteldatum en bron 
van het document zijn niet bekend. Naast uitleg 
over hoe iemand een aanslag kan voorbereiden en 
plegen, gaat dit document ook over het zaaien van 
angst en haat. 

Commentaar monitorspecialist 
De handleiding is in het Turks geschreven. Er wordt 
niet verwezen naar ISIS of Syrië. Ook worden de 
instructies en uitleg (waarom, waar en welk type 
aanslag) niet toegespitst op een bepaald(e) 
land/locatie. Verder is de tekst op een heldere 
manier geschreven zodat het voor een breed 
publiek begrijpelijk en toegankelijk is. De  

technieken en adviezen in de instructies worden 
tevens eenvoudig uitgelegd en er wordt gebruik 
gemaakt van gemakkelijk te verkrijgen middelen 
(vuur, benzine, auto's, kabels, etcetera). 

De handleiding is op het moment van schrijven nog 
online te vinden. Het is niet duidelijk wie de 
opsteller is. Ook is niet helder of, en zo ja, welke 
jihadistische organisatie achter het maken en 
verspreiden van deze handleiding zit. Hiermee valt 
echter niet uit te sluiten dat een organisatie als 
ISIS dit document gaat vertalen naar andere talen 
en het naar een breder publiek zal verspreiden. 

Het kan eveneens een verzameldocument zijn van 
andere, al eerder gepubliceerde handleidingen. Hoe 
dan ook is de handleiding door het begrijpelijke 
taalgebruik en eenvoudige uitleg gemakkelijk door 
geradicaliseerde eenlingen waar ook ter wereld te 
gebruiken bij het voorbereiden van een aanslag. 
Het is dan ook duidelijk dat het doel van deze 
handleiding is om terroristische aanslagen door 
eenlingen of enkelingen te faciliteren en daarmee 
te stimuleren. 

In de handleiding worden verschillende soorten 
aanslagtechnieken uitgelegd. Dat maakt de 
handleiding voor verschillende categorieën en 
locaties geschikt. Verder wordt bij elk onderdeel 
van de handleiding het accent gelegd op het nemen 
van wraak en het zaaien van angst en haat jegens 
het Westen. Door in te spelen op dergelijke 
gevoelens en de heldere instructies in de 
handleiding kan het vijandbeeld van het Westen 
verder worden aangewakkerd en kan het de 
bereidheid van bepaalde personen om een aanslag 
te plegen vergroten. 

Online reacties na jihadistische 
aanslagen Spanje 
Op donderdag 17 augustus 2017 pleegde een lid 
van een terroristische cel van zeker twaalf personen 
een aanslag in Barcelona door met een voertuig op 
een mensenmenigte in te rijden op de onder 
toeristen populaire Ramblas. Hierbij vielen 13 
doden en ruim 100 gewonden. Bij zijn vlucht 
doodde de dader nog een persoon bij het stelen van 
diens auto om mee te vluchten. Later, in de nacht 
van donderdag op vrijdag, reden vijf andere leden 
van de cel met eenzelfde aanslagmiddel in op 

https://yain  zkurdunkitabi.wordpress,com 
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voetgangers in de Spaanse kustplaats Cambrils. 
Hierbij viel één dode. Vier daders werden na de 
daad doodgeschoten door de Spaanse politie. De 
vijfde dader bezweek later aan zijn verwondingen. 
De dader van de aanslag in Barcelona is na een 
klopjacht van vier dagen eveneens doodgeschoten 
door de politie. 

Een explosie in de nacht voor de aanslag in 
Barcelona in een huis ten zuiden van Barcelona, in 
het plaatsje Alcanar, is volgens de Spaanse 
autoriteiten ook gerelateerd aan de cel. Twee leden 
van de twaalfkoppige cel overleden als gevolg van 
die explosie, 
gamwwniy west mam Een derde 
raakte gewond en is opgepakt op verdenking van 
betrokkenheid bij de voorbereiding van de 
aanslagen. De werkhypothese van de Spaanse 
autoriteiten is dat de groep in het huis in Alcanar 
werkte aan de voorbereiding van hun 
aanslagplannen. ISIS heeft op donderdagavond 17 
augustus de verantwoordelijkheid voor de aanslag 
in Barcelona via haar eigen persbureau Amaq 
opgeëist. Op zaterdag 19 augustus claimde ISIS 
ook de aanslag in Cambrils. 

Op sociale media hebben de gebeurtennissen in 
Spanje veel aandacht gegenereerd. In de overgrote 
meerderheid van de reacties op Twitter en 
Facebook wordt medeleven betuigd met de 
slachtoffers en nabestaanden, en klinkt 
verontwaardiging en woede over de daad en de 
gekozen doelwitten door. Er zijn echter ook 
afwijkende berichten te zien. 

Op 'Al-Haqq.NL', een Nederlandstalig pro-ISIS 
Telegramkanaal, wordt bijvoorbeeld verheugd 
gereageerd op de aanslagen. Zo worden er 
posters/flyers met beeldmateriaal van onder andere 
met bloed besmeurde autobanden getoond, 
begeleid met de tekst 'Run over them without 
mercy'. Verder roepen ISIS-aanhangers via 
Telegram jihadisten in het Westen op om 
vervolgaanslagen te plegen. Ook worden op pro-
ISIS-Telegramkanalen de daders geprezen voor de 
selectie van hun doelwitten en het moment van de 
aanslag. Bovendien speculeren ISIS-aanhangers dat 
de aanslagen de onafhankelijkheidswensen van de 
Catalanen kunnen aanwakkeren, omdat Catalonië 
nu doelwit is als straf voor het Spaanse optreden in 
het Midden-Oosten. 

Vanuit extreemrechts en rechts-populisten zijn de 
berichten veelal gericht op de vermeende 
problemen met en gevaren van de islam. Het feit 
dat bijna alle daders van Marokkaanse origine zijn, 
wordt eveneens benadrukt. Hierbij wordt de 
suggestie gewekt dat dit van toepassing is op veel 
van de terroristische aanslagen die de afgelopen 
jaren in Europa zijn gepleegd. Er wordt tevens een 
vergelijking gemaakt met berichtgeving rondom 
Charlottesville en Barcelona. Zo schrijft de anti-
islamgroepering 'Pegida Nederland' op haar 
Facebookpagina: 'Bij Charlottesville wel groep 
weten te benoemen, maar bij #Barcelona zwijgt 
men!' en 'Ik neem afstand van alle racistische, 
gewelddadige, antisemitische en discriminerende 
moslims! Doet u dat ook Mark Rutte?'. De rechts-
extremistische partij de 'Nederlandse Volks-Unie' 
(NVU) roept op haar Facebookpagina op om de 
grenzen te sluiten: 'Grenzen dicht nu! Voor de 
veiligheid van ons land en volk!'. 

Geluiden uit (extreem)linkse hoek zijn voornamelijk 
gericht op de vermeende stigmatisering van 
moslims en Marokkanen, en op de tegenreacties 
naar aanleiding van de aanslagen in Spanje. Op de 
Facebookpagina van de extreemlinkse groep 'AFA-
Amsterdam' wordt bijvoorbeeld een artikel gedeeld 
over wraakacties (zoals het uiten van racistische 
leuzen op muren met graffiti en brandstichting) 
tegen moskeeën in Spanje. De antiracismegroep 
'Strijd Tegen Racisme' wijst op haar 
Facebookpagina op een artikel uit het Algemeen 
Dagblad met de titel 'Weer Marokkanen. Toeval?'. 
Zij plaatst daarbij de reactie 'Geschokt maar niet 
verrast door Algemeen Dagblad'. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Commentaar monitorspecialist 
De online reacties na de aanslagen in Spanje zijn 
vergelijkbaar met de reacties die na eerdere 
recente terroristische aanslagen zijn geuit. Het 
grootste deel reageert geschokt, betuigt medeleven 
met de slachtoffers en nabestaanden, en is kwaad 
dan wel vol ongeloof over de vastberadenheid en 
harteloosheid waarmee aanslagplegers hun 
doelwitten uitkiezen. 

Ook de kleinere hoeveelheid afwijkende online 
reacties verschillen niet veel ten opzichte van 
eerdere aanslagen. Jihadisten en sympathisanten 
juichen de aanslag toe en roepen op hier vervolg 
aan te geven. Extreemrechtse en rechts-
populistische groepen wijzen op de vermeende 
gevaren van de islam en roepen op om 'de grenzen 
te sluiten'. Extreemlinkse en links-populistische 
groepen wijzen juist op de vermeende 
stigmatisering en demonisering van moslims. Wat 
opvalt is dat de aandacht op sociale media reacties 
relatief snel wegebt. Er lijkt inmiddels een zekere 
'aanslagmoeheid' te ontstaan waarbij er de eerste 
paar dagen weliswaar veel online aandacht blijft, 
maar die aandacht daarna snel overgaat naar 
andere onderwerpen. 

Het blijft een aandachtspunt dat na aanslagen 
gepleegd door jihadisten, soms islamitische 
instellingen en moskeeën doelwit worden van 
wraakacties. De daders van deze vorm van 
agressie maken geen onderscheid (meer) tussen 
aanhangers van een perverse interpretatie van het 
islamitische geloof en gematigde uitingen ervan. 
Het is belangrijk om na een terroristische aanslag 
aandacht te blijven hebben voor dergelijke locaties 
en voor eventuele zorgen bij moslim-
gemeenschappen. 

Ten slotte is het zorgelijk dat Marokkanen als 
etnische groep zo worden geportretteerd als zijnde 
de groep met het grootste aandeel in terroristische 
aanslagen in Europa. Hoewel dit empirisch in 
relatieve cijfers kan standhouden, kan hier de 
indruk gewekt worden dat 'de Marokkaan' in het 
algemeen als verdacht moet worden gezien. Hoe 
cliché dit ook is, het aandeel Marokkanen onder 
terroristen blijft maar een zeer klein deel als je dit 
afzet tegen de totale omvang van mensen in 
Europa met een Marokkaanse achtergrond. 

Online reacties op rechts-
terroristische aanslag in 
Charlottesville (VS) 
Tijdens een demonstratie van extreemrechtse 
nationalisten in het Amerikaanse Charlottesville is 
op 12 augustus 2017 een automobilist met flinke 
snelheid op een groep linkse tegendemonstranten 
ingereden. Eén vrouw, de 	 die 
al enige tijd streed tegen racisme, werd 
doodgereden; negentien mensen raakten gewond. 
De dader, 	 , zou al enige jaren 
extreemrechtse sympathieën hebben. De 
demonstratie van extreemrechtse nationalisten 
vond plaats naar aanleiding van de verwijdering van 
een standbeeld van de opperbevelhebber van de 
zuidelijke staten in de Amerikaanse Burgeroorlog 
(1861-1865), generaal Robert E. Lee. Zie verder 
ook de bijdrage over dit onderwerp in het 
'Signalement Terrorisme en Radicalisering' van de 
NCTV van deze week. 

Afbeelding 

De rechts-terroristische aanslag en de reactie van 
de Amerikaanse president Trump hebben in 
Nederland tot veel online reacties geleid. Over het 
algemeen klinkt afkeuring van de aanslag en 
medeleven met het slachtoffer door. De modus 
operandi wordt vaak vergeleken met die van 
jihadisten. Het rechts-populistisch blog GeenStijI 
stelt Trump medeverantwoordelijk voor acties. Het 
blog schrijft: 'Kun je Trump, die zelf niet met nazi-
vlaggen zwaait en geen racistische leuzen brult, dan 
aanrekenen dat deze idioten zeggen dat ze uit zijn 
naam handelen? Ja, dat kan prima, want die nazi's 
ontlenen kracht en zelfvertrouwen aan zijn 
weigering om ze te veroordelen.' De rechts-
populistische en doorgaans met 'Alt Right' 
sympathiserende website 'De Dagelijkse Standaard' 
veroordeelt eveneens de aanslag en de reactie van 

NU.nI, 'Trump:'Beide kanten schuldig aan geweld 
Charlottesville',' 16 augustus 2017. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Trump. 'Vandaag is absoluut geen goede dag in 
Amerika, dus. Extreemrechts gedachtegoed is een 
beetje meer gemeengoed geworden, en dat is geen 
vooruitgang.' Tegelijkertijd probeert de website de 
acties van extreemrechts in de VS te bagatelliseren 
door de nadruk direct te leggen op de reacties en 
het geweld vanuit linkse hoek. 

Op slechts enkele extreemrechtse pagina's wordt de 
aanslag door sommigen met instemming begroet. 
Op de Facebookpagina van de rechts-extremistische 
partij de 'Nederlandse Volks-Unie' (NVU) staan 
reacties als: 'het geweld van links wordt 
beantwoord door rechts zo te zien', 'het werd tijd 
dat rechts terugslaat', 'right power' en 'eigen 
schuld'. Bij de extreemrechtse 'Alt Right' actiegroep 
Erkenbrand was er nauwelijks of geen aandacht 
voor Charlottesville. 

Links-populistische webpagina's als Joop en Krapuul 
benadrukken juist dat 'Amerikaanse neo-nazi's in 
hun nopjes [zijn] met de op z'n minst halfslachtige 
reactie van president Trump op het geweld in de 
stad Charlottesville'. Verder benadrukken ze dat 
Trump 'met geen woord rept over de 
daadwerkelijke stichters van alle haat, noch 
veroordeelt hij het gebruik van nazi-symbolen, of 
het gebruik van de hitlergroet. Hij laat het allemaal 
onbenoemd.' In de reacties op de links-
populistische pagina's wordt gesteld dat 'rechts' de 
acties en motieven 'downplayt' en worden de 
'nazi's' beschuldigd van 'IS-praktijken'. Er zou in 
feite geen verschil zitten tussen de wrede daden 
van beide groepen. 

Afbeelding 

Extreemlinks in Nederland reageert woedend op 
Trumps reactie en vindt dat er in de VS een klimaat 
is gecreëerd waarin het is toegestaan om linkse 
tegenstanders en zwarten met geweld aan te 
vallen. De 'Anti-Fascistische Actie' (AFA) verklaart 
zich solidair met de Amerikaanse antifascisten en  

heeft op 17 augustus 2017 in Amsterdam een 
solidariteitsdemo gehouden. Daar zijn ongeveer 400 
mensen, inclusief activisten van de 'Black Lives 
Matter'-beweging, op afgekomen. Verder zijn veel 
linkse actievoerders kwaad dat politici als Baudet 
(Forum voor Democratie) en Wilders (PVV) niet 
hebben gereageerd op de gebeurtenissen in de VS. 

Een veel gehoorde reactie binnen de Nederlandse 
moslimgemeenschap is dat Trump 'het kwaad' bij 
de naam moet noemen. Trump spreekt van geweld 
'van vele kanten' maar het geweld is afkomstig van 
extreemrechtse blanken en dit moet met zoveel 
woorden worden gezegd. Reacties vanuit 
salafistische hoek zijn uitgebleven. 

Commentaar monitorspecialist 
De online reacties in Nederland op de rechts-
terroristische aanslag in Charlottesville zijn redelijk 
voorspelbaar te noemen. Rechts keurt in grote 
mate de aanslag af en wijst op de 
verantwoordelijkheid van Trump, maar wijst 
tegelijkertijd ook op het geweld vanuit linkse hoek 
bij de demonstraties. Links vindt dat de 
Amerikaanse overheid geweld door extreemrechste 
nationalisten jegens linkse en zwarte 
demonstranten niet afkeurt en in feite dus 
tolereert. De angst bestaat onder extreemlinkse 
actievoerders dat deze situatie vroeg of laat ook in 
Nederland ontstaat. Moslims wijzen op een 
tweedeling in de reacties bij de diverse aanslagen, 
namelijk dat de rechts-extremistische dader van 
deze aanslag niet als zodanig wordt genoemd, 
terwijl dat bij islamitische daders de afkomst of 
achtergrond wel direct wordt benadrukt. 

Wel is het vrij opmerkelijk dat er vanuit rechts-
extremistische hoek in relatief beperkte mate wordt 
ingestemd met de extreemrechtse aanslag. Op 
Nederlandse sociale media is namelijk de laatste 
jaren diverse malen gebleken dat er bij bepaalde 
groepen en individuen wel degelijk begrip bestaat 
voor geweld tegen met name moslims. Het is 
mogelijk dat de aanslag met de specifieke 
Amerikaanse achtergronden (met het 
slavernijverleden, KKK en de Amerikaanse 
burgeroorlog) niet goed te vervatten is in het 
vigerende anti-migranten- en anti-moslimnarratief 
van extreemrechts in Nederland. 
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II. Extremisme, radicaliser g 
en polarisatie 

'F's= 
	 gebiedsverbod 

is 'heksenjacht' door Nederlandse 
overheid 
"itiffliill~111111~1~ 

Dit strookt niet met het erfpachtcontract, dat 
slechts bedrijfsmatige activiteiten toestaat. De 
imam vormt vanwege zijn radicale prediking een 
potentieel gevaar waardoor minister Blok (Veiligheid 
en Justitie) een gebiedsverbod oplegde voor de 

. Dit is 
een bevoegdheid binnen de tijdelijke wet 
Bestuurlijke Maatregelen Terrorismebestrijding die 
met deze casus voor de derde keer is gebruikt sinds 
inwerkingtreding van deze tijdelijke wet. 

De 
rechter zal nu moeten bepalen of zijn uitspraken en 
activiteiten inderdaad gevaarlijk zijn en aanzetten 
tot radicalisering of jihadisme. 

Op deze maatregel zijn veel reacties gekomen. Er is 
een duidelijke scheiding in de reacties: enerzijds 

;aanhangers die middels een protestbrief 
steun betuigen 	In het manifest spreken 
de opstellers van 'een heksenjacht'. De 
ondertekenaars betreuren het dat 

Er zou sprake zijn van 
censuur en een selectieve anti-islammaatregel die 
iedere Nederlandse moslim direct raakt waardoor 
ondergetekenden 'niet langer toekijken hoe onze 
religie [islam] wordt gedemoniseerd'. 

de radicale partij Hizb-ut-Tahrir, 
heeft de verklaring niet ondertekend maar deelt 
dezelfde mening: het gebiedsverbod is onderdeel 
van het huidige anti-islambeleid in Nederland. 

De verklaring is (op schrift) door drieëntwintig 
salafistische stichtingen en individuen ondertekend. 

Pe st:et-Kilt - Gezamenlijke ',arkiaimg van s mitisJAIJJ 
organisaties', o.a. op de sigaelmaa-~wwd 
Elliell~~~1111 

Het is de vraag hoe groot het draagvlak voor de 
verklaring daadwerkelijk is. 	g igim",  immiziweimiammemme 

Anderzijds wordt de 'te 
scherpe boodschap' van de opstellers van het 
manifest niet gedeeld. Het Contactorgaan Moslims 
en Overheid (CMO) zegt dat de manier waarop 

de islam uitdraagt niet hun lijn is, 
De Vereniging van Imams 

in Nederland (VIN) heeft vertrouwen in het oordeel 
van de betrokken instanties: de vereniging 
vermoedt dat de overheid 'gegronde reden' heeft 
voor de maatregel 

Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
b§~§# zoektgeregeld de grenzen van de 
Nederlandse wet op. Dit deed hij in de periode dat 
hij werkzaam was in de 	 - 	4 

blijft hij eveneens doen door zijn radicale 
boodschap te verkondigen: moslims aansporen zich 
te distantiëren van westerse waarden en normen, 
dubbelzinnige uitlatingen over de jihadstrijd, het 
frame van 'meten met twee maten' en de 
vermeende hypocrisie van de Nederlandse 
overheid. -  

~101111111111~111~,,,„,,,, 
— 	• ' • 	— 	• ' 	- 

cb 	'c ts selec ie e' 'au efi'án`' è Ned ériándse 
wet- en regel-geving. 
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lam mobiliseert zowel het salafistisch netwerk als 
moslims in het algemeen voor actie tegen wat hij 
beschouwt als 'anti-islambeleid' en 'onderdrukking 
door de Nederlandse 	j'. Zijn radicale 
prediking kan intra- en interreligieuze spanningen 
in de samenleving aanwakkeren of versterken. 
Bovendien draagt zijn polariserende discours bij 
aan de verscherping van de verhoudingen tussen 
moslims en niet-moslims in generieke zin. 

howelammeg~~~ 1111~~15. _1011111111111~ 
bleam~s_ 11~1•1_1101~ 
11~~101~11101~ assi~g~e~ 
aw~gum Moslims en moslimorganisaties 
in het algemeen houden nadrukkelijk afstand van 
de verklaring. 

Pegida Nederland propageert 
acties tegen islamitische 
instellingen 
Activoerders hebben in de nacht van zondag 20 op 
maandag 21 augustus 2017 hangsloten om twee 
toegangsdeuren van de islamitische basisschool Er-
Risèlèh in Leiden gedaan. Voorts hebben de 
actievoerders een brief achtergelaten met daarop 
een doodshoofd en een discriminerende tekst: 
`Nederlanders kom in verzet tegen islamitische 
scholen. De Islam zorgt voor vreselijke aanslagen in 
Europa. Je moet het probleem bij de wortel 
aanpakken. Dat is ook het sluiten van Islamitische 
scholen.' De school laat weten dat de medewerkers 
erg zijn geschrokken, maar dat kinderen en ouders 
nauwelijks iets hebben gemerkt van de actie. 

Hoewel de actie door niemand is opgeëist, werd de 
actie openbaar gemaakt via de Twitter- en 
Facebookaccounts van de extreemrechtse anti-
islamactieg roep 'Pegida Nederland'. Daarbij werden 
ook foto's van de actie gepubliceerd. Op Twitter 
schrijft Pegida onder meer: `Zo heurt het met IS 
onderwijs!' en 'Onderwijs? Met als Fundament de 
leer van kinderneuker Mohammed'. ~Mi 
kawitiatsátámármigiaiti~iiiiikall11ter. 

Volgens hem doen mensen dat 'uit eigen initiatief' 
en wordt Pegida vervolgens benaderd om de actie 
naar buiten te brengen om publiciteit te genereren. 

Op sociale media roept 
Pegida Nederland op tot meer soortgelijke acties: 
`Volg voorbeeld en kom in #verzet tegen 
verspreiding islam fascisme anno 2017!'. Volgens 
Pegida zal dit zorgen voor 'een enorme onrust zoals 
we nu steeds merken aan de enkele protestacties 
die hebben plaatsgevonden.' De actiegroep wil 
graag foto's en informatie over dergelijke acties 
verzamelen en publiceren op haar website en 
sociale mediakanalen. Enkele sympathisanten van 
Pegida hebben online instemmend gereageerd op 
de actie in Leiden en de oproep tot meer acties. 

Een andere extreemrechtse actiegroep, Identitair 
Verzet, laat aan lokale media weten ook niet 
verantwoordelijk te zijn voor de actie, hoewel ze 
niet kan uitsluiten dat sympathisanten van de 
actiegroep betrokken waren. Op sociale media 
besteedt Identitair Verzet echter geen aandacht aan 
de actie in Leiden. Zowel het rechts-populistische 
weblog GeenStijI als de links-populistische weblogs 
Joop en Krapuul beschuldigen (sympathisanten van) 

Leidsch Dagblad, 'Islamitische schooi 'op Slot", 22 augustus 
2017. 
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Pegida Nederland van de actie. Ook keuren ze de 
actie tegen de basischool af. GeenStijl noemt de 
actievoerders 'geradicaliseerde tokkies' en schrijft: 
'leg uit waarom islamitische basisscholen niet 
passen in de ontzuilde cultuur van onze grote 
steden en alleen maar voor meer segregatie en 
achterstanden zorgen. Schaf ze af. Daar is de 
democratie voor verdomme. Maar laat die kinderen 
met rust.' Krapuul heeft het over de 'fascistische 
knokploeg Pegida'. Extreemlinks heeft nog 
nauwelijks gereageerd op de actie in Leiden. 

Commentaar monitorspecialist 
Hoewel niemand de actie in Leiden opeist, 
stemmen extreemrechtse actiegroepen als 'Pegida 
Nederland' en 'Identitiar Verzet' in met de actie. 
Aangezien Pegida als eerste met de melding en de 
foto's van de actie kwam, en Identitair Verzet er 
geen verdere aandacht aan heeft geschonken, lijkt 
het aannemelijk dat op zijn minst sympathisanten 
van Pegida achter de actie zitten. In ieder geval 
propageert Pegida Nederland openlijk online 
nieuwe acties tegen islamitische instellingen en 
biedt ze een online platform om berichten en 
beelden van soortgelijke acties te verspreiden om 
meer publiciteit te creëren. Hiermee probeert de 
actiegroep mensen die liever anoniem tegen de 
vermeende islamisering van Nederland in actie te 
komen, te stimuleren tot meer protestacties. 
Daarbij stelt Pegida overigens nadrukkelijk ze geen 
voorstander van het gebruik van geweld zijn. 

Mogelijk leidt de oproep van Pegida op korte 
termijn tot meer vergelijkbare acties jegens 
islamitische instellingen en symbolen. Deze kan de 
actiegroep dan weer online gebruiken voor eigen 
propaganda tegen de komst van islamitische 
asielzoekers en de vermeende islamisering van de 
maatschappij. Door in hun propaganda erop te 
wijzen dat anderen achter een actie zitten en net 
als Pegida tegen de islam in actie komen, kan 
Pegida mogelijk onterecht claimen dat de onvrede 
en actiebereidheid breder leeft in de samenleving 
dan dat in werkelijkheid het geval is. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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dat hij door ISIS is 'bevrijd' uit Sinjar en daarna als 
voormalig Yezidi is geïntroduceerd in Tawhid 
[eenheid God] en Ibadah [aanbidding]. 

Volgens verschillende media is de video nog niet 
erg lang geleden opgenomen in Raqqa, het bolwerk 
van ISIS in Syrië 	a wordt gefilmd terwijl hij 
langs vernielde gebouwen loopt. Hij spreekt over 
'verschillende bombardementen die de stad 
teisteren' en beschrijft ook het materiaal dat 
daarvoor gebruikt wordt, zoals Fosforbommen en B-
52 bommenwerpers. Diverse westerse media 
besteedden aandacht aan de propagandavideo. Op 
sociale media spraken mensen hun afkeer af van de 
inzet van kinderen door ISIS. 'Welke loser laat 
kinderen voor hem vechten? Ik denk dat er geen 
beter voorbeeld voor lafheid bestaat dan dat'. 
Anderen spreken hun angst uit voor de 
gebrainwashte kinderen: 'Dit worden de 
gevaarlijkste!'. 

Commentaar monitorspecialist 
Kinderen treden vaker op in propagandavideo's van 
ISIS. De inzet van kinderen toont de 
'toekomstgerichtheid' van de organisatie aan; door 
kinderen in beeld te brengen die de ideologische 
boodschap van ISIS verwoorden, wordt de 
`blijvende' aard van de beweging en het 
gedachtegoed onderstreept. De inzet van een 
westers kind en een Yezidi-kind, die beiden (al dan 
niet gedwongen) bekeerling zijn, is bewust. De 
boodschap van ISIS aan de achterban is dat een 
ieder zich kan aansluiten bij de beweging, en dat 
het accepteren van de 'ware religie' het hoogst 
haalbare is. Anderzijds heeft de inzet van kinderen 
een choquerend effect op het algemene publiek, 
zoals de veelal emotionele reacties op sociale 
media aantonen. 

Duidelijk is dat de kinderen in deze video 
geïnstrueerd zijn en een tekst voorlezen, maar niet 
precies snappen waar ze deel van uitmaken. Het is 
van belang dergelijke kinderen als slachtoffer te 
zien, zonder eventuele risico's te onderschatten. 
Aangrijpende verhalen van kinderen die inmiddels 
ontzet zijn uit de ISIS-gebieden geven aan dat re-
integratie en begeleiding noodzakelijk zijn, zowel 
lokaal als in het geval van terugkeer naar de 
herkomstlanden. 

I. Terrorisme 

Propagandavideo ISIS met 
tienjarige Amerikaanse jongen 
ISIS heeft op 23 augustus 2017 een nieuwe 
propagandavideo verspreid waarin een naar verluidt 
tienjarig Amerikaans jongetje zijn boodschap richt 
aan president Donald Trump. In de video, de vierde 
in de 'Fertile Nation'-reeks van ISIS' Raqqa 
mediakantoor, stelt hij: 'My message to Trump, the 
puppet of the Jews: Allah has promised us victory 
and He has promised you defeat. This battle is not 
ever going to end in Raqqah or Mosul, it's going to 
end in your lands'. In een distinctief Amerikaans 
accent introduceert de jongen zichzelf als k.i 	en 
stelt een kind te zijn van een Amerikaanse soldaat 
die jarenlang in Irak vocht. Twee jaar geleden zou 
het gezin met vader, moeder en kind naar het 
'kalifaat' verhuisd zijn. Pas aldaar zou hij in 
aanraking zijn gekomen met de islam. Zo verklaart 
hij: 'I didn't know much about Islam except the 
name. When me and mom came to the Islamic 
State, we started to learn the correct Islamic treed 
- al-Wala [loyaliteit] al-Bara [ontkenning], and 
everything which was [unclear] for us when we 
veere living amongst non-believers. 

Een tweede jongen, die zichzelf introduceert als 
zegt in hetzelfde huis te wonen als, 

geeft aan 

Een andere video in de Fertile Nation reeks is met 
Hierin roept hij 

Tromp op om 'boots on the ground' te plaatsen in Syrië. 

Zie bijvoorbeeld: 'Mijn vrienden zijn nu in de hemel: 
kincisoldaten van IS 	 , De Groene 
Amsterdammer, 27 juli 2017. 
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II. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Aandacht voor slachtoffers van 
geweld in Myanmar 
De dodelijke confrontatie tussen de 
moslimminderheid (Rohingya) en regeringstroepen 
in Myanmar, een conflict dat al sinds 1948 loopt 
maar recentelijk weer in geweld is uitgebarsten, 
heeft online de aandacht van Nederlandse salafi-
ji had isten. 

Het leger van Myanmar is bezig met een grote 
operatie in Rakhine, de deelstaat waar het gros van 
de moslimminderheid woont. Het leger zegt op te 
treden tegen moslimrebellen, die vorige week 
vrijdag politieposten aanvielen en bruggen 
opbliezen. Volgens mensenrechtenorganisaties 
maakt het leger zich schuldig aan moord, marteling 
en verkrachting. Inmiddels zouden al zo'n 38.000 
Rohingya hun dorpen hebben verlaten richting 
Bangladesh. 

In internationale en Nederlandse jihadistische / 
salafistische kanalen en op sociale media roepen 
foto's van dode en verminkte personen emotionele 
en kwade reacties op. Hierbij is er kritiek op de 
verslaggeving van de westerse media, die niet 
genoeg aandacht aan het onderwerp zouden 
besteden. 

WEIMEINEEMZEMME~Z 
122222~1341111.11111111~111~ 

agsammeamainamemasaaatiga 

doelen hierbij hierbij op het conflict van 
vrijdag 25 augustug waarbij moslimrebellen van de 
ARakan Rohingya Salvation Army (ARSA), die naar 
eigen zeggen opkomen voor de rechten van de 
Rohingya, aanvallen uitvoerden op de politie. Hierbij 

'Fears mount of Myanmar atrocities as fleeing. Rohingya 
families dro,,,in', The Guardian, 1 september 2017. 

kwamen 104 mensen om. -  ARSA voerde in oktober 
vorig jaar vergelijkbare aanvallen uit op de politie, 
die leidden tot een militaire operatie die volgens 
mensenrechtenorganisaties is uitgelopen op een 
etnische zuivering. 
die met enige regelmaat benefietacties op touw zet 
voor getroffenen in het gebied, stelt dat het leger 
zou samenwerken met gewapende boeddhistische 
burgers. 

Afbeelding 

Op het Nederlandstalige Telegramaccount 'Quraan 
en Sounnah Publicaties' worden de slachtoffers in 
één adem genoemd met die van andere conflicten: 
'Zie hoe de 'beschaafde' westerse wereld haar 
bommen loslaat op de moslims in het Midden-
Oosten. En hoe de polytheïstische Buddhisten die 
altijd worden omschreven als 'vreedzaam' en 
'liefdevol' de moslims op z'n zachtst gezegd 
teisteren in Myanmar. Zie hoe de Palesteinen al 
jaren lang met geweld uit hun gebieden worden 
verdreven door de Israëliers en haar awliyaa 
[vrienden] en we kunnen het lijstje nog veel en veel 
langer maken.' 

De ummah [islamitische geloofsgemeenschap] zou 
zich volgens 'Quraan en Sounnah Publicaties' meer 
moeten aantrekken van het lijden van hun 
geloofsgenoten: 'Maar wat als het nou eigenlijk niet 
eens meer gaat om wat er precies plaatsvindt, maar 

'Veiligheidsraad vreest nieuwe geweldsgolf Myanmar na 
uittocht Rohingya', NOS, 31 augustus 2017. 
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in feite slechts dát het plaatsvindt en de ummah 
zich ondertussen enkel bezighoudt met het leiden 
van een zorgeloos leven en het vullen van hun 
magen?' 

Commentaar monitorspecialist 
De Rohingya in Birma worden al decennia als 
tweederangsburgers behandeld — een groot deel 
van deze minderheid wordt zelfs helemaal niet als 
burger erkend. De meeste Rohingya zijn stateloos 
en worden onderdrukt. De bevolkingsgroep is 
cultureel verwant aan de Bengalen, maar ook 
Bangladesh, dat grenst aan het deel van Birma 
waar de bijna 1 miljoen Rohingya wonen, weigert 
de Rohingya te helpen. 

Een belangrijke component in het jihadistische 
narratief is de onderdrukking van medemoslims, en 
de plicht die de moslimgemeenschap [ummah] zou 
hebben om voor ze op te komen. Als 
rechtvaardiging voor het afreizen naar ISIS-gebied 
werd, naast een veelvoud aan andere verklaringen, 
verklaard dat de moslimbevolking aldaar steun 
nodig had tegen de onderdrukking door president 
al-Assad. Ook de onderdrukking van de Rohingya is 
al jaren punt van aandacht onder de jihadisten. Zo 
spoorde 
al in 2012 zijn twittervolgers aan om in opstand te 
komen tegen 'de boeddhistische monniken die 
moslims slachten'. 

Een bijkomende component van het narratief is 
gericht op de vermeende onverschilligheid van het 
Westen. Dit thema speelt ook vaak na aanslagen in 
het Westen: die zouden wel gerapporteerd worden, 
maar over een aanslag in Beiroet of Kabul maakt 
niemand zich druk, aldus jihadisten. Elementen van 
dit narratief wakkeren een gevoel van vijandschap 
en wij-zij aan. Van jihadisten is bekend dat zij 
inspelen op breder levende emoties en dat zij de 
aversie tegen het Westen onder moslims willen 
vergroten, om hen op die manier te winnen voor de 
jihadistische ideologie. 

5  '3ihadisten richten vizier op Birma', Signalement Terrorisme 
en Radicalisering, juli 2012. 

Mogelijk acties extreemlinks tegen 
Duitse overheid in Nederland 
De Duitse autoriteiten hebben op 25 augustus 2017 
het subdomein 'linksunten.indymedia.org' van de 
Duitse versie van het extreemlinkse 
internetplatform Indymedia offline gehaald en 
verboden vanwege 'fundamentele minachting voor 
de wet'. Volgens de Duitse autoriteiten werden op 
de website anonieme oproepen tot geweld tegen 
mensen en objecten geplaatst, gewelddadige acties 
naderhand opgeëist, tips gegeven voor 
brandstichting en voor het maken van 
molotovcocktails. Justitie zou haar onderzoek naar 
linksunten.indymedia al zijn begonnen vóór de G20-
rellen, begin juli dit jaar in Hamburg. De oproepen 
tot deze rellen werden naast via sociale media ook 
geuit op 'linksunten.indymedia.org'. Een 
aanvankelijk mediabericht dat er wapens bij een 
inval bij de beheerders van de website zouden zijn 
gevonden, is kort daarna weer ingetrokken als 
onjuist. 

Op de Nederlandse versie van Indymedia en op de 
sociale mediakanalen van Nederlandse 
extreemlinkse actiegroepen wordt in felle 
bewoordingen tegen de maatregel geageerd en 
wordt het benoemd als 'repressie'. De website 
Indymedia.nl en het hoofddomein van de Duitse 
Indymedia zijn overigens gewoon nog actief. 

Voorts heeft een Duitse rechter op 28 augustus 
2017 een opvallend hoge straf opgelegd 

De straf is beduidend hoger dan de 

de.indyrne.dia,org 
!'Duitsland verbiedt website extreemlinks', NRC, 25 augustus 
2017. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 26/2017. 
Indymedia. nl  

'3  Zoals de Anti-Fascistische Actie (AFA) en Autonomen Den 
Haag. 
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Overigens meldt de extreemrechtse anti-
islamactiegroep 'Pegida Nederland' op haar 
Facebookpagina dat_ 

Commentaar monitorspecia list 
Het offline halen van de Duitse website en de 

kunnen worden gezien 
als een forse klap voor extreemlinkse 
actievoerders. Nederlandse extreemlinkse 
actiegroepen en actievoerders framen het verbod 
van de Duitse website als 'repressie' en de 
uitspraak tegen de Nederlandse extremist als 
'politiek showproces'. Tevens wijzen ze op de 
vermeende partijdigheid van de rechter. Een 
verbod van de Nederlandse Indymedia ligt 
vooralsnog niet voor de hand, aangezien er op 
deze website tot nu toe niet expliciet en concreet 
tot geweld wordt opgeroepen. Indymedia.nl  dient 
vooral als een platform voor links-activistisch en 
extreemlinks Nederland, waarop actievoerders -
vaak anoniem - demonstraties of protestacties 
kunnen aankondigen of achteraf claimen. Voorts 
worden er bijdragen geplaatst die oorspronkelijk 
elders op internet hun oorsprong vinden, zoals op 
webpagina's van extreemlinkse actiegroepen of 
linkse activisten. 
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strafeis van het OM 	 . De 
rechter merkte op dat in het verleden geweld tegen 
agenten minder zwaar werd bestraft. Momenteel 
wachten nog 109 personen, die zijn aangehouden 
tijdens de G20-rellen, op een uitspraak van de 
rechter, 

Daarnaast wordt er onderzoek gedaan 
naar onbekend gebleven verdachten. 

In enkele media en op sociale media wordt gesteld 
dat de hoge straffen mogelijk bedoeld zijn als 
waarschuwing voor toekomstige relschoppers. Op 
Indymedia.nl en extreemlinkse sociale 
mediakanalen wordt betoogd dat de rechter bekend 
zou staan om zijn 'haat' tegen linkse activisten en 
wordt gesproken van een 'politiek showproces'. 
Tevens wordt, ook op internationale extreemlinkse 
webfora, opgeroepen tot solidariteit met de G20-
arrestanten. 'Kom in actie en toon solidariteit!', zo 
staat op Indymedia.nl, zonder verder concreet te 
worden, behalve een oproep tot financiële donaties 
ter ondersteuning van de veroordeelde. 

tijdens een demonstratie van 'Pegida 
Nederland' en 'Fortress Europe' op 6 februari 2016 
in Amsterdam. De actiegroep toont foto's (zie 
hierboven) van extreemlinkse demonstranten die de 
politie en een groepje Pegida-demonstranten 
uitlokken tot geweld en 

Sommigen 
hopen in een reactie op Facebook dat de persoon 
ook hiervoor nog zal worden aangepakt in  

Nederland. 'Dit Linkse tuig mag niet wegkomen met 
hun terreur!', aldus een reactie. 

Hoewel er online vooralsnog nergens tot concrete 
acties wordt opgeroepen, valt niet uit te sluiten dat 
extreemlinkse groeperingen zoals 'Autonomen Den 
Haag' en de 'Anti-Fascistische Actie' (AFA) zullen 
reageren met bijvoorbeeld demonstraties of 
protestacties bij de Duitse ambassade in Den Haag, 
bij het Duitse consulaat in Amsterdam of andere 
Duitse symbolen of vertegenwoordigingen in 
Nederland. Dergelijke `solidariteitsacties' waren er 
ook tijdens het 

. Onder 
de modus operandi van extreemlinks in Nederland 
vallen ook buitenwettelijke acties zoals 
bekladdingen, vernielingen en home visits, die 
vrijwel zonder uitzondering onaangekondigd, 
heimelijk en 's nachts plaatsvinden. Geweld tegen 
personen valt niet te verwachten; alleen tegen 
rechts-extremisten of de politie acht extreemlinks 
dat in enkele gevallen geoorloofd. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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'Foute' beelden ook in Nederland 
doelwit van radicale activisten 
Net als de 'beeldenstorm' en protesten van linkse 
en anti-racistische actievoerders in de VS jegens 
monumenten en beelden die herinneren aan het 
slavernijverleden, zijn er ook linkse en anti-
racistische actievoerders in Nederland actief tegen 
zogenaamde 'foute' beelden. Zo hebben 
actievoerders vorig weekend het standbeeld van de 
voormalige president Marthinus Theunis Steyn van 
Oranje Vrijstaat bij het station in Deventer beklad 
met de tekst 'Vind de racist in je'.. De actie is op 
Indymedia.nl anoniem geclaimd en er is een foto 
van de bekladding geplaatst. De actievoerders 
brengen het beeld in verband met racisme en 
apartheid. Op de website staat onder meer: 'Het is 
tijd om "het verleden met nieuwe ogen te bezien" 
en dit beeld moet verwijderd worden.' 

Op de rechts-populistische Facebookpagina 'Liefde 
voor Holland' wordt de actie afgekeurd en 
vergeleken met de situatie in de VS en met de 
beeldenstorm door de terrorististische organisatie 
ISIS. 'In navolging van fascistisch links Amerika, 
waar AFA & BLM tuig massaal beelden van de 
burgeroorlog beschadigd of zelfs verwoest, word nu 
ook het beeld van een Nederlandse staatsman die 
opkwam voor de Nederlandse gemeenschap in 
Zuid-Afrika besmeurd. [...] De geschiedenis heeft 
vaker aangetoond dat degenen die monumenten 
verwijderen of vernietigen slechts de geschiedenis 
willen herschrijven en aanpassen naar hun eigen 

Zie bijvoorbeeld: 'Beeldenstorm dreigt in VS', 
Reformatorisch Dagblad, 19 augustus 2017. 

Steyn was de zesde en laatste president van Oranje 
Vrijstraat en regeerde van 1896 tot 1902. Oranje Vrijstaat 
was eenland in zuidelijk Afrika dat was gesticht door 
Nederlandse boeren. Het gebied staat tegenwoordig bekend 
als Vrijstaat, één van de negen provincies van het huidige 
Zuid-Afrika. Steyn werd geboren in 1856 en volgde het 
gymnasium in Deventer. 

AFA = Anti-Fascistische Actie; BLM = Black Lives Matter. 

visie. Fascistisch links treed daarmee precies in de 
sporen van IS, die eerder ook meerdere 
eeuwenoude kunstwerken en monumenten 
vernietigden om de geschiedenis te kunnen 
bepalen,' zo schrijft de beheerder van de pagina. In 
de reacties op deze pagina worden (extreem)links 
en (radicale) moslims neergezet als 'fascistisch', 
'onverdraagzaam' en 'gewelddadig'. Ook wordt 
gesuggereerd dat de anti-racistische en anti-
koloniale actiegroep 'De Grauwe Eeuw', die al vaker 
actie heeft gevoerd tegen 'foute' beelden en 
symbolen in het straatbeeld, hierachter zit. 

Deze radicale actiegroep 'De Grauwe Eeuw' heeft 
afgelopen week in een open brief onder de naam 
'Brandende Kampongs' op onder meer Indymedia.nl 
en sociale media de burgemeester van Roermond 
en staatssecretaris Van Rijn opgeroepen niet deel te 
nemen aan de 'racistische Indische herdenking door 
daders' op 2 september bij het Nationaal Indië 
monument in Roermond. De brief is mede 
ondertekend door onder meer '#geen4meivoornnir, 
'Comité van Waakzaamheid tegen Herlevend 
Fascisme', 'Antifascistische Oud-Verzetsstrijders 
Nederland-BvA' en de 

De ondertekenaars eisen 
vervolging van de 'grove wandaden' gepleegd door 
'vele tientallen' aanwezige veteranen bij de 
herdenking. In de brief wordt tevens opgeroepen 
om met schadevergoedingen voor de weduwen te 

komen en om het 
Nederlands onderwijs aan 
te passen zodat het -
volgens de ondertekenaars 
- recht doet aan 'de 
verzwegen verschrikkingen 
van deze periode'. Ten 
slotte wordt met afschuw 
gesproken over de buste bij 
het Indië monument van 
generaal Spoor. 'De 
Grauwe Eeuw' noemt hem 
op Facebook 'de grootste 

racistische oorlogsmisdadiger uit onze recente 
geschiedenis'. 

Commentaar monitorspecialist 
Massale protesten tegen 'foute' beelden zoals die 
de laatste weken in de VS enkele malen hebben 
plaatsgevonden, vinden in Nederland niet plaats. 
Laat staan het bijkomende geweld tussen 
extreemlinkse en extreemrechtse actievoerders, 

6' 
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zoals in Charlottesville. Het verzet tegen beelden 
en symbolen die (mogelijk) verwijzen naar het 
slavernijverleden, de VOC-periode en andere 
vermeende racistische gebeurtenissen in de 
Nederlandse geschiedenis, vindt al enige jaren 
kleinschalig en vooral online plaats. En dan met 
name door de radicale anti-racistische en anti-
koloniale actiegroep 'De Grauwe Eeuw'. Een enkele 
keer zijn er door deze actiegroep beelden beklad of 
straatnaamborden gewijzigd. Verder vinden er op 
sociale media en via e-mail en brieven 
intimiderende acties plaats door actievoerders, 
zoals onlangs tegen de Bataviawerf of 
Rijkswaterstaat, of wat langer geleden tegen 
vermeende 'racistische' attracties in De Efteling. 

De bekladding in Deventer kan geduid worden als 
een lichte vorm van extremisme omdat het een 
buitenwettelijke actie betreft. De oproep tegen de 
herdenking in Roermond kan als intimiderend 
worden ervaren. Er zijn vooralsnog geen 
aanwijzingen dat het protest tegen 'foute' beelden 
en symbolen in Nederland massaler of grimmiger 
zal worden. De strijd tussen rechtse en linkse / 
antiracistische actievoerders vindt hier online 
plaats en niet op straat. Wel is er door de recente 
gebeurtenissen in de VS (zoals Charlottesville) 
meer aandacht voor het onderwerp gekomen. 
Desondanks valt niet uit te sluiten dat eenlingen of 
enkelingen in de toekomst wederom 
buitenwetteljke acties - zoals bekladdingen of 
vernielingen - tegen vermeende racistische of 
koloniale beelden en symbolen zullen uitvoeren. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 34/2017. 

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

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

I. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

Rechts-populistische aandacht voor aanpak van 
radicalisering Amsterdam 

Ophef over geldstromen uit Koeweit naar 
Nederlandse islamitische organisaties 

Diverse anti-islamacties door extreemrechtse 
actievoerders 

Huis leider Forum voor Democratie beklad door 
anarchisten 

Het weekbericht dient te worden behandeld als 
vertrouwelijk document. Voor verder gebruik en/of 
verdere verspreiding van het weekbericht graag 
overleggen met DAS. Uw reacties zijn welkom op 
10.2g 
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Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Rechts-populistische aandacht 
voor aanpak van radicalisering 
Amsterdam • 
Een geradicaliseerde moslimjongen die onder 
begeleiding stond van de eerder voor jihadronselen 
111~~~7,41MEMI heeft in 2015  
brand gesticht bij een een wooncomplex waar een 
poster van Charlie Hebdo voor het raam hing.' Dat 
gebeurde in januari 2015, twee weken nadat 
jihadisten een bloedbad hadden aangericht op de 
Parijse redactie van het satirische tijdschrift. De 
politie verzweeg tijdens de onderzoeksfase dat de 
poster mogelijk de aanleiding voor de 
brandstichting kon zijn. Dit kwam pas in de 
rechtbank naar voren, zo schrijft De Telegraaf. 
De 	 " 	 werd veroordeeld tot 
drie jaar onvoorwaardelijke celstraf. Omdat hij 
tweederde daarvan heeft uitgezeten, is hij sinds 
april 2017 op vrije voeten. Hij draagt nog wel een 
enkelband, dat hoort volgens het OM bij de 
voorwaarden voor de vervroegde vrijlating. 

Uit het strafonderzoek bleek dat ,  
contact had met jongeren die naar het 'kalifaat' 
waren gereisd. Onderzoek van De Telegraaf toont 
aan dat de jongen ten tijde van de aanslag al lang 
in beeld was bij de afdeling Radicalisering van de 
gemeente Amsterdam. Zo had hij al twee pogingen 
ondernomen om zelf ook uit te reizen naar Syrië. 

, maar werd 
volgens bronnen van De Telegraaf regelmatig 
gesignaleerd in de 
Deze moskee staat bekend als zeer radicaal. 

kwam er, net als meerdere Syriëgangers. 

Tevens verscheen op 8 september 2017 het nieuws 
dat 	 vroegtijdig stopt als 

. Elatik leidde het 
Programma 

Afgelopen tijd kwam 

`Jongerenwerker Amsterdam maakte reclame voor jihad', 
Elsevier, 23 augustus 2017. 

'Cliënt van® pleegde aanslag', De Telegraaf, 8 
september 2017. 
3  'Ik ga niet piepen als je mij extremist noemt', Het Parool, 26 
augustus 2017. 

zij onder vuur te liggen vanwege haar forse 
inhuursalaris en haar vriendschap met de met 
strafontslag 	 stv.  

Op het rechts-populistische weblog Geenstijl werd 
het nieuws over 	met gejuich onthaald onder 
de kop: 'Weer een Marokkaan in de bijstand: 
opgerot'. Een begeleidende afbeelding (zie onder) 
moet aantonen hoe alle personen die afgelopen tijd 
in opspraak zijn gekomen, met elkaar verbonden 
zijn. 

Enkele reaguurders spuien hun haat jegens een 
bredere groep: 'Het zou veel beter zijn als ze niet 
alleen oprot uit publieke functies maar ook 
permanent wordt verwijderd uit dit land samen met 
haar enorme groep broeders en zusters'. De 
extreemrechtse anti-islannactiegroep 'Pegida 
Nederland' stelt:~1~~11111ML1 ,::,1 

Ook is er veel kritiek op overheidsinstanties, met 
name de politie: `De politie lijkt af en toe wel op 
een bierteam in de kelderklasse van het voetbal: ze 
kunnen er helemaal niks van en het gaat ook nooit 
wat worden'. Verbazing is er over het vermeende 
zwijgen rondom de brandstichting van 

`De politie verzweeg > islamterreur. Er wordt 
veel verzwegen en vaak'. 

Commentaar monitorspecialist 
Dat dit nieuws over het mogelijk terroristische 
motief van de brandstichting nu pas naar buiten 
komt — mocht er een grond van waarheid in zitten 

'Omstreden directeur diversiteit voortijdig ,,veg bij politie 
Amsterdam', Algemeen Dagblad, 8 september 2017. 
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-, is uitermate ongelukkig voor de Amsterdamse 
autoriteiten. Met de zaak rondom 

van burgemeester 
van der Laan 	 nog vers in het 
geheugen, kan dit nieuws de beeldvorming 
versterken dat de aanpak van radicalisering in 
Amsterdam onder de maat is. Het vroegtijdig 
ontslag van 

is verder olie op het vuur 
voor rechtspopulisten en extreemrechts. Dergelijke 
rechts georiënteerde groeperingen kunnen zich 
gesterkt voelen in hun acties gericht tegen de 
`islam' (zie ook elders in dit weekbericht). 

Deze kwesties kunnen er ook toe leiden dat politie 
gewantrouwd wordt; werkelijke motieven voor 
incidenten zou de politie moedwillig verzwijgen. De 
casus rondom de diabetespatiënt die in de buurt 
van Amsterdam CS mensen aanreed zou in dit licht 
ook weer opgerakeld kunnen worden, hoezeer 
aanslagintenties ook ontzenuwd zijn. 

Ophef over geldstromen uit 
Koeweit naar Nederlandse 
islamitische organisaties 
In de nrc.next verscheen op dinsdag 5 september 
2017 een artikel over Koeweitse 
liefdadigheidsorganisaties die zeker achttien 
Nederlandse islamitische organisaties financieel 
zouden hebben ondersteund. Dat blijkt uit een 
overzicht dat de regering in Koeweit vertrouwelijk 
met het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft 
gedeeld. Hoewel deze vorm van financiering in 
beginsel legaal is, zou het in die achttien gevallen 
gaan om financiële steun door organisaties waar 
fundamentalistische geestelijken, zakenmannen en 
oud-politici aan het roer staan. Zij zouden door het 
financieel bijstaan van de Nederlandse islamitische 
organisaties invloed willen krijgen op de koers van 
die organisaties. Op deze manier willen de 
geldschieters bewerkstelligen dat de gesponsorde 
organisaties de door hun gewenste ultraorthodoxe 
interpretatie van de islam uitdragen. 
Bovendien wordt in het artikel gesteld dat de 
Nederlandse overheid maar moeilijk zicht krijgt op 
buitenlandse financiering (en beïnvloeding) van 
Nederlandse moskeeën. De achterliggende reden 

'Schrik op stadhuis om geschorste adviseur Van der Laan', 
Het Parool, 21 juli 2017. 

'̀Waarom de overheid geen greep krijgt op islamitisch 
oliegeld', nrc.next, 5 september 2017. 

zou tweeledig zijn: aan de ene kant worstelt de 
overheid met de vrijheid van godsdienst, aan de 
andere kant zijn moskeeën niet open over hun 
inkomstenbronnen. 

Eén van de voorbeelden die in dit kader worden 
genoemd is de 'Stichting alFitrah' uit Utrecht. 
AlFitrah zou de gemeente hebben verteld geen 
financiële banden te hebben met een aan 
terrorisme gelinkte Koeweitse 
liefdadigheidsinstelling. Uit het door Koeweit 
verstrekte overzicht blijkt echter dat dit wel het 
geval is. Officieel heeft alFitrah nog niet 
gereageerd. Wel heeft de stichting in een bericht op 
haar Facebookpagina haar volgers gevraagd om 
geld te doneren om te voorkomen dat zij het pand 
moeten verlaten dat zij nu gebruiken als moskee. 
Mogelijk zijn de financiële problemen het gevolg 
van de inzet van de Nederlandse overheid en 
sommige Néderlandse islamitische organisaties om 
Golfstaten als Koeweit en Qatar te ontmoedigen 
alFitrah financieel te ondersteunen. AlFitrah zou 
hierdoor al twee jaar geen financiële steun meer 
ontvangen.' 

Met name op het voorbeeld van alFitrah is vanuit 
rechts-populistische en extreemrechtse hoek 
gereageerd. Zo wijdt GeenStijl een artikel aan het 
bericht. Het rechts-populistische blog wijst er 
nadrukkelijk op dat alFitrah de financiële steun van 
een liefdadigheidsinstelling ontkent waarvan tevens 
wordt aangenomen dat die instelling al Qa'ida zou 
financieren. Nu uit het overzicht blijkt dat zij wél 

Zie voor meer ontwikkelingen t.a.v. alFitrah ook het 
Signalement Terrorisme en Radicalisering van deze week. 

'Geldkraan alFitrah dicht door lobby van overheid', Algemeen 
Dagblad, S september 2017. 
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steun hebben ontvangen, schrijft het blog: 'Zoveel 
haatflorijnen ontvangen en toch je huur niet kunnen 
betalen. Zou er iets zijn dat die lui wel gewoon 
kunnen?' In de reacties onder het bericht wordt 
veelvuldig afgegeven op alFitrah, maar ook op de 
islam en moslims in het algemeen. Verder wordt de 
Nederlandse overheid naïviteit en wegkijken 
verweten om de vermeende toenemende invloed 
van de islam tegen te gaan. In sommige reacties 
wordt zelfs gedreigd met geweld: 'Ja maar dat mag 
en kan niet in een ultra rechtsstaat, iedereen is 
gelijk, we hebben ons eigen graf gegraven. Zonder 
geweld gaan er geen islambeperkende maatregelen 
meer komen' en 'Dat klopt. Maar die maatregelen 
gaan er wel komen. De vlam slaat vroeg of laat in 
de pan, dat kan niet anders. Wij en de ons 
omringende landen zijn geen volkeren van slaven. 
Toch?' 

De extreemrechtse groepen 'Pegida Nederland' en 
de 'Nederlandse Volks-Unie' (NVU) delen artikelen 
over de Koeweitse geldstromen op hun 
Facebookpagina. In een begeleidend commentaar 
schrijft Pegida: 'Nederlandse Islam en Terreur gaan 
hand in hand! Controlle [sic] (indien 0berhaupt) op 
deze #Haathuizen is waardeloos! Wij ( gewone 
burgers) moeten steeds meer van onze veiligheid 
inleveren, overal staan obstakels tegen aanslagen, 
telefoon, computers etc worden afgetapt, en 
hoeveel andere maatregelen er nog zijn om het 
gevaar volgens de Overheid intedemmen [sic]. 
Maar de oorzaak van het terrorisme, de ideologie 
laten we zoals we in dit voorbeeld goed zien doen 
en laten waar ze zin in hebben. SCHANDALIG!!!!' 

Commentaar monitorspecialist 
Buitenlandse financiering van religieuze instellingen 
is in beginsel toegestaan binnen de kaders van de 
Nederlandse wet. Wel wil de overheid de 
transparantie van financiering vanuit het 
buitenland naar religieuze instellingen vergroten. 
Inzicht in het doel en de herkomst van financiering 
kan immers meer duidelijkheid geven over 
mogelijke heimelijke beïnvloeding door Golfstaten 
of salafistische groeperingen. 

Ook salafisme is niet verboden, maar wel bestaan 
zorgen over personen en organisaties die vanuit 
bepaalde (salafistische) leerstellingen aanzetten tot 
haat, onverdraagzaamheid, afzondering of de 
vrijheid van anderen inperken. Bij dergelijke 
problematische gedragingen zal de overheid  

maatregelen treffen om die gedragingen te 
verstoren, de organisatie of personen daarmee te 
confronteren en de interactie aan te gaan. 

Uiteraard komen de genoemde problematische 
gedragingen slechts voor bij een fractie van het 
totaal aantal islamitische organisaties dat in 
Nederland actief is. Naar aanleiding van dit type 
berichtgeving hanteert (extreem)rechts wel hun 
beproefde tactiek om de vermeende problemen 
rondom de islam aan te kaarten. Het blijft daarbij 
zorgelijk dat er individuen zijn die geweld als enige 
uitweg zien om 'het probleem' met de islam op te 
lossen. Om die reden blijft het belangrijk om in te 
blijven zetten op het tegengaan van radicalisering 
en meerdere vormen van extremisme. 

Diverse anti-islamacties door 
extreemrechtse actievoerders 
Extreemrechtse actievoerders hebben in de 
afgelopen week op verschillende plekken anti-
islamacties uitgevoerd in Nederland. Actievoerders 
van de extreemrechtse anti-islamactiegroep 'Pegida 
Nederland' hebben op 1 september 2017, de dag 
van het islamitisch offerfeest, met spandoeken en 
leuzen vreedzaam geprotesteerd voor de ingang 
van een islamitische slager tegen het onverdoofd 
ritueel slachten en dierenleed. Pegida heeft op 
Facebook foto's van de actie geplaatst, maar verder 
was er vrij weinig publiciteit voor deze actie. 

fbeelding 

Op dezelfde dag hebben drie leden van Pegida 
Nederland de beëdiging van Ahmed Marcouch als 
burgemeester van Arnhem kort met fluitjes 
verstoord. Het drietal werd opgepakt, maar kwam 
dezelfde avond weer vrij. Op Facebook laat de 
actiegroep weten: 'Nu niet, nooit niet zullen wij 
accepteren dat de moslim Marokkaan Ahmed 
Marcouch burgemeester van Arnhem is! Wij komen 
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zeker terug!' en 'Verscheur publiekelijk één 
paspoort en verklaar dat sharia altijd ondergeschikt 
zal zijn aan de grondwet'. Die actie heeft wel vrij 
veel media-aandacht en aandacht op sociale media 
getrokken. 

Een andere extreemrechtse actiegroep, 'Identitair 
Verzet', heeft op twee plekken protestacties 
uitgevoerd die ook op veel publiciteit in de reguliere 
media konden rekenen. Op 2 september 2017 
hebben vier actievoerders het dak van de in 
aanbouw zijnde Turkse moskee in Venlo bezet. Ze 
hadden spandoeken opgehangen met teksten als 
'Geen moskee in onze wijk' en 'Nederland is van 
ons'. Ze zijn allen even later aangehouden. Volgens 
Identitair Verzet wordt de moskee gebouwd door de 
Turkse instelling Diyanet die meerdere moskeeën in 
Nederland zou beheren. Diyanet staat volgens de 
actievoerders onder controle van de Turkse 
president Recep Tayyip Erdogan. 'Alle benoemde 
imams zijn [...] Turkse ambtenaren. Het is bekend 
dat de preken worden opgesteld in Turkije en zijn 
gericht op beïnvloeding van de hier aanwezige 
Turkse bevolking', zo stelt de actiegroep op 
Facebook. De moskee heeft extra 
veiligheidsmaatregelen genomen. 

Een tweede bezettingsactie vond twee dagen later, 
op een maandagochtend, plaats bij een islamitische 
middelbare school in Amsterdam. Twee mannen 
met bivakmutsen stonden op het dak en toonden 
spandoeken met teksten als `salafisten niet welkom' 
en 'Wie islam zaait zal sharia oogsten'. Uit de 
ondertekening van één spandoek kan overigens 
worden opgemaakt dat de actie in samenwerking 
met twee kleine andere extreemrechtse 
actiegroepen werd gehouden, namelijk 'Nederlands 
Verbond' en 'Nijmegen Rechtsaf'. Op Facebook laat 
Identitiair Verzet weten: 'De voorgenomen opening 
van de islamistische middelbare school in Sloterdijk 
aan de Naritaweg te Amsterdam is onwenselijk 
vanwege de sympathie van bestuursleden voor het 
salafisme in het recente verleden'. Ook laat zij na 
kritiek op sociale media dat ze onschuldige kinderen 
belasten met hun acties, weten: 'Wij hebben 
speciaal deze dag en dit tijdstip uitgekozen omdat 
er nog geen scholieren aanwezig zouden zijn. Alleen 
het bestuur en leraren waren aanwezig. Helaas 
hadden enkele volwassenen hun kinderen 
meegenomen'. Diverse media melden dat het 
kabinet en de gemeente zich jaren hebben verzet 
tegen de komst van de school, maar dat de Raad  

van State onlangs heeft geoordeeld dat de school er 
mocht komen. 

De acties van Pegida en Identitair Verzet kunnen op 
wederzijdse steun rekenen, gezien de uitingen van 
sympathisanten van beide groepen op sociale 
media. Daar verschenen reacties als 'Goed dat 
mensen voor ons Nederlanders opkomen', 'En nu 
laten zien dat wij er klaar mee zijn ,weg met dat 
tuig !!! Eigen volk eerst', 'Langzaam begint 
Nederland zich te weren', 'Goede actie!' en 'Trots op 
deze jongens'. Ook op de diverse rechts-
populistische Facebookpagina's is er steun voor de 
anti-islamacties. De rechts-extremistische partij de 
`Nederlandse Volks-Unie' (NVU) heeft complimenten 
voor de geweldloze acties. 	 1 

laat via Facebook en YouTube weten graag 
met Marcouch in debat te gaan, 'dan zullen we 
exact uitleggen wat het probleem is!'. 

Vanuit extreemlinks en op links-populistische 
webpagina's als Krapuul en Joop zijn de anti-
islamacties 'fascistisch' en 'polariserend' genoemd. 
Door enkele radicale moslims op sociale media en 
op moslimfora zijn de acties uitgelegd als tekenen 
van 'islamofobie' in Europa en Nederland. 

Commentaar monitorspecialist 
De modus operandi die de actiegroepen Pegida 
Nederland en Identitair Verzet in de afgelopen 
week hebben gebruikt, is niet nieuw en dus ook 
niet opvallend. Beide actiegroepen hebben 
soortgelijke geweldloze acties in het verleden al 
meerdere malen uitgevoerd. Een verstoring zoals 
bij de installatie van Marcouch is niet eerder door 
Pegida als actiemethode ingezet, maar is an sich 
een bekende methode bij protestacties. Wat wél 
opvallend is, is dat er zoveel anti-islamacties 
binnen een kort tijdsbestek zijn gehouden. Zeker 
als ook nog de 'hangslot-actie' door 
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sympathisanten van Pegida bij de basisschool in 
Leiden op 21 augustus 2017 in aanmerking wordt 
genomen. Daarbij had Pegida opgeroepen tot 
meer anti-islamacties. De inschatting destijds dat 
dit op korte termijn zou kunnen leiden tot meer 
van dit soort acties, blijkt in de afgelopen dagen 
bewaarheid te zijn geworden. 

Het feit dat bij één van de acties van Identitair 
Verzet blijkbaar werd samengewerkt met twee 
andere extreemrechtse groepen, duidt er niet op 
dat er sprake is van grootschalige samenwerking 
tussen de diverse extreemrechtse actiegroepen. 
Eerder was al geconstateerd dat 'Nijmegen 
Rechtsaf' in feite nauw samenwerkte of onderdeel 
was geworden van de identitaire beweging in 
Nederland. Het 'Nederlands Verbond' is als 
zelfstandige actiegroep eigenlijk nooit goed van de 
grond gekomen en voert in feite alleen maar 
gelegenheidsacties uit in samenwerking met 
andere, wat actievere actiegroepen. 

Extreemrechtse actiegroepen als Identitair Verzet 
en Pegida Nederland gebruiken dit soort 
kleinschalige acties om veel publiciteit te 
genereren. Dit kan dan weer via hun eigen sociale 
mediakanalen en websites worden ingezet voor hun 
propaganda tegen de islam. Gezien de publiciteit 
voor hun acties in de afgelopen dagen, lijkt hun 
opzet geslaagd. Wel kwam er de nodige kritiek op 
de bezetting van de school op de openingsdag van 
het schooljaar, waardoor kinderen onnodig zouden 
worden geconfronteerd met de protestactie. 
Overigens, ook extreemlinks en radicale moslims 
gebruiken de anti-islamacties in hun bewoordingen 
voor hun eigen propaganda. Al met al zullen dit 
soort acties, zeker als ze vaker zullen plaatsvinden, 
leiden tot nog meer polarisatie en een strijdbaarder 
debat. In zo'n hard maatschappelijk klimaat kan 
een kleine aanleiding dan al snel leiden tot 
mogelijke gewelddadige (tegen)acties vanuit de 
diverse extremistische hoeken (links, rechts, 
moslims). 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 34/2017. 
Zie ook het 'Signalement Terrorisme en Radicaliseri 

nummer 13 (2017) van de NCTV van deze week. 

Huis leider Forum voor Democratie 
beklad door anarchisten 
Het huis van de fractievoorzitter van de politieke 
partij Forum voor Democratie, Thierry Baudet, is in 
de nacht van 6 op 7 september 2017 beklad. Op de 
voordeur van zijn huis in Amsterdam zijn een 
anarchistenteken en vrouwensymbool met roze verf 
getekend. Tevens is op het trapje voor het huis roze 
verf uitgestrooid en is er een 'traktatie 
achtergelaten in de brievenbus'. Volgens diverse 
media zou het gaan om 'een mengsel van ontlasting 
en braaksel'. 

Afbeelding 

De actie is op het links-activistische en 
extreemlinkse platform Indymedia.nl opgeëist door 
een anarchistische actiegroep met de naam 
'Radicaal Anarchistisch Feministisch Front' en is 
bedoeld als 'een protest tegen zijn seksisme en 
racisme'. De actiegroep waarschuwt tegen het 
'groeiende gevaar' van de partij Forum voor 
Democratie 'dat een nieuwe fascistische beweging 
probeert op te bouwen van hordes (jonge) witte 

Telegraaf.nl, 'Beelden beklad huis 	 september 
2017. 
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mannen'. De actiegroep beschuldigt het Forum van 
'racisme, seksisme en nationalisme' verpakt in 'in 
pseudo-intellectuele gewichtigdoenerij'. Volgens de 
actievoerders 'verhullen' ze zo 'hun frustratie over 
het feit dat hun eeuwenlange machtspositie steeds 
verder dreigt af te kalven doordat niet-mannen en 
niet-witte mensen steeds duidelijker hun stem laten 
horen'. Ze staven hun mening over Baudet met 
enkele quotes en uitspraken van Baudet in de 
media van de afgelopen jaren. De claim wordt 
afgeloten met de oproep: 'Gun Baudet en trawanten 
geen rust!'. 

De 	 77,777f..7  reageert 
op Facebook op de actie met 

. Op 24 maart 2017, vlak nadat Baudet was 
gekozen in de Tweede Kamer, riep 

en Indymedia.nl op tot het' 

Rond en na de verkiezingen hebben 
diverse extreemlinkse actiegroepen en 
actievoerders via sociale media opgeroepen tot 
waakzaamheid voor en acties tegen (prominente 
leden van) het Forum voor Democratie. 

Op rechts-populistische websites als 'GeenStijl' en 
'De Dagelijkse Standaard', op sociale media, en ook 
door een meer als links bekend staande krant als de 
Volkskrant is afkeurend gereageerd op de actie. De 
teneur van de reacties is dat 'het geweld weer van 
links komt' en er wordt een vergelijking gelegd met 
de situatie vlak voor de moord op Pim Fortuyn. De 
Volkskrant schrijft in een commentaar dat juist de 
daders 'geen rust meer verdienen totdat zij door de 
rechter zijn bestraft'. Op de website van Indymedia 
reageren tientallen sympathisanten van Baudet 
afkeurend en vijandig op de bekladdingsactie, die 
volgens veel van hen is uitgevoerd door 
'gewelddadige linkse antifascisten'. 

Commentaar monitorspecialist 
Extreemlinks heeft via sociale media en 
activistische websites al vóór de 
parlementsverkiezingen van maart 2017 en ook 
daarna ettelijke malen op sociale media herhaald 
dat de partij Forum voor Democratie en hun leiders 
Baudet en Hiddema legitieme doelwitten van 
protestacties vormen. Hen wordt een 
'rechtsextremistische, racistische en 
vrouwonvriendelijke' gedachtegoed verweten. De 
actie komt daarom niet geheel als een verrassing. 
Deze bekladdingsactie is de eerste buitenwettelijke  

actie vanuit linksextremisten gericht tegen Baudet 
en valt binnen de gebruikelijke modus operandi van 
linksextremistische actievoerders. Het valt niet uit 
te sluiten dat er meerdere acties tegen het Forum 
en zijn leiders vanuit deze hoek volgen. De 
anarchistische actiegroep 'Radicaal Anarchistisch 
Feministisch Front' was tot voor kort onbekend en 
lijkt een gelegenheidsnaam te zijn, iets wat 
extreemlinkse en linksextremistische actievoerders 
vaker doen. 

Een bekladding kan intimiderend zijn voor 
betrokkene, familie en bekenden, partijgenoten en 
andere buurtbewoners. Extreemrechts en rechts-
populisten gebruiken de actie jegens Baudet in hun 
propaganda om (extreem)links neer te zetten als 
'gewelddadig' en 'de nieuwe fascisten'. Er zijn 
vooralsnog geen aanwijzingen voor een tegenactie 
vanuit extreemrechts of aanhangers van Baudet 
jegens extreemlinks of linksextremisten, maar dit 
valt niet helemaal uit te sluiten. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan het hacken en spammen van 
websites van extreemlinkse organisaties. Het feit 
dat Indymedia.nl op 7 september werd bestookt 
door tientallen fans van Baudet en korte tijd 
onbereikbaar was, kan daar op duiden. 

Velen vergelijken de situatie rond Baudet nu met 
die rond de vermoorde politicus Pim Fortuyn. Deze 
kreeg enkele maanden voordat hij op 6 mei 2002 
vermoord werd door de linkse milieuactivist Volkert 
van der Graaf een taart in zijn gezicht door een 
linkse actievoerder en werd al enige tijd daarvoor 
door extreemlinks uitgemaakt voor racist en 
rechts-extremist. Aanhangers van Baudet, maar 
ook de Volkskrant, wijzen op de oververhitting en 
harde toon rond de persoon Baudet en het Forum. 
Baudet lijkt geen uitlating meer te kunnen doen 
zonder dat hij door tegenstanders voor fascist 
wordt uitgemaakt. Hoewel linksextremisten in 
Nederland tegen fysiek geweld zijn, vinden 
sommigen dat dit niet geldt voor rechts-
extremisten. Aangezien Baudet (net als Wilders 
overigens) in extreemlinkse kringen vaak als 
rechts-extremist wordt neergezet, valt bij een 
ontsporend polariserend debat een gewelddadige 
actie door een eenling of door enkelen niet geheel 
uit te sluiten. 

De Volkskrant, 'Commentaar: Bekladders huis Thierry 
Baudet verdienen geen rust', 8 september 2017. 
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Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de Directie Analyse en Strategie (DAS) van de 
Nationaal. CoOrdinator TerroriSmebestrijding en 
Veiligheid (NCTV). Het bevat een beschrijving van 
wat er naar aanleiding von de actualiteit speelt op 
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De beschrijving is bedoeld als sfeerbeeld van wat 
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representatief te zijn voor de standpunten van 
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I, Terrorisme 

Reacties op intrekken 
Nederlanderschap 
Demissionair minister Stef Blok (Veiligheid en 
Justitie) heeft op 13 september 2017 het 
Nederlanderschap van vier jihadisten ingetrokken 
die zich in het buitenland hebben aangesloten bij 
een terroristische beweging. Het gaat om 
Syriëgangers 

Zij zijn tot ongewenst vreemdeling 
verklaard, waardoor ze niet meer legaal naar 
Nederland of een ander Schengenland kunnen 
reizen. Met het intrekken van het Nederlanderschap 
draagt de staat geen verantwoordelijkheid meer 
voor de jihadisten. Deze maatregel gaat verder dan 
alleen het intrekken van het paspoort. De 
intrekkingen zullen binnen een maand door de 
rechter getoetst worden op uitvoerbaarheid. 

In traditionele media en via sociale media wordt 
een aantal discussies gevoerd over de 
toepasbaarheid van de maatregelen. Ten eerste zijn 
er vanuit de hoek van de SP, D66 en Groenlinks 
rechtsstatelijke bezwaren bij het straffen van 
mensen zonder proces. Volgens de Volkskrant 
verwoordde Asscher (PvdA) echter het sentiment in 
het overgrote deel van de Tweede Kamer, toen hij 
na de aankondiging van het intrekken 'doei' 
twitterde. De Tweede Kamer zou liever alle 
Syriëgangers buiten houden, zonder ze uit te 
schakelen op het slagveld. Enkele rechtspopulisten 
zijn juist voorstander van deze aanpak: `ps. ik ben 
meer voor de franse aanpak; rechercher et détruire 
(search and destroy) Dat zet zoden aan de dijk!'. 
Ten tweede is er de twijfel of het niet een vorm van 
symboolpolitiek is. Immers, met valse documenten 
zouden de vier nog steeds naar Nederland kunnen 
reizen. 'Oh wat een aanpak ha ha, sluit ook gelijk 
de grenzen, anders komen ze gewoon illegaal 
terug', zo stelt een aanhanger van de rechts-
extremistische partij Volksunie (NVU). Ten derde is 
er kritiek op de rechtsongelijkheid, omdat de 
maatregel alleen toepasbaar is bij personen die een 
dubbele nationaliteit hebben, terwijl er ook 
jihadisten zijn die enkel de Nederlandse nationaliteit 

Intrekkingen Nederlanderschap, Immigratie- en 
NaturalisatiedienSt (IND), Staatscourant, 13 september 201.7. 

'Vier jihadisten verliezen hun Nederlanderschap', Tom 
Reijner, Elsevier, 13 september 2017. 

• Deradicaliseren of nationaliteit afpakken?', Volkskránt, 14 
september 2017. 

bezitten. Dit afpakken zou iemand stateloos maken, 
wat onder internationale verdragen verboden is. 
Ten vierde is de maatregel voornamelijk gericht op 
personen die zich in jihadistisch terroristisch gebied 
ophouden in Syrië en Irak. Dit beweegt een 
twitteraar ertoe om op te merken: Het paspoort van 
de Nederlandse die voor de FARC streed in de 
bossen van Colombia zou ook moeten ingetrokken. 
Of ben ik gek?'. Ten slotte wordt het probleem op 
deze manier bij een andere overheid neergelegd, in 
het geval van deze vier mannen bij de 
Marokkaanse, zo stelt de advocaat van een man die 
in augustus reeds zijn Nederlandse nationaliteit 
(onder andere wetgeving) kwijtraakte. 

Toch vinden veel mensen, overwegend vanuit 
rechts-populistische hoek, dat minister Blok 
voortvarend optreedt. 'Dikke duim voor blok, 
eindelijk iemand met ballen daar in den Haag!' 
Op het weblog GeenstijI wordt gesteld: `De rechter 
moet het nog wel even goedkeuren, maar het 
eerste begin om eens wat te gaan doen aan de 
islamitische en kennelijk goeddeels nafferse 
profiteurs die hun mooie donkerrode kaftje 
gebruiken om wereldwijd dood en verderf te zaaien 
is er. Houdoe en bedankt, ga nu maar weer 
raketten koppen in de zandbak.' 

Vanuit jihadistische of salafistische hoek is er 
vooralsnog niet openlijk aandacht besteed aan het 
intrekken van Nederlanderschap van de vier 
jihadisten. 

Commentaar monitorspecialist 
Of het intrekken van het Nederlanderschap van de 
jihadistength~~,.rt,..~»."0.~~,AME 
gi daadwerkelijk doorgang zal vinden, moet 
blijken na uitspraak van de rechter. Dat minister 
Blok optreedt tegen jihadisten, kan hem op steun 
rekenen vanuit een deel van het maatschappelijk 
middenveld en (extreem)rechts. 

Repressieve maatregelen zoals het intrekken van 
het Nederlanderschap kunnen mogelijk wat meer 
steun ondervinden, omdat het alternatief, 
deradicalisering bij terugkomst, onder vuur ligt. In 
kranten wordt gesteld dat er weinig echte experts 
zijn, en het soms moeilijk in te schatten is of 
voormalige jihadisten wel echt deradicaliseren, of 
vooral doen alsof — waarbij gedacht wordt aan het 

"Intrekken Nederlanderschap: voor de veiligheid of puur 
symbolisch?', NOS, 13 september 2017. • 	• 
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recente voorbeeld van 	die in zijn 
jongeren juist zou 

hebben geradicaliseerd, of r 

De aanpak ligt onder de loep, zoals 
ook bleek tijdens het spoeddebat in de 
Amsterdamse gemeenteraad op 14 september 
2017. Dit kan schadelijk zijn voor de beeldvorming 
rondom de Amsterdamse, en in het verlengde 
daarvan ook de Nederlandse preventieve aanpak, 
terwijl in de bestrijding van radicalisering en 
terrorisme de combinatie van preventief en 
repressief acteren, van groot belang is. 

II. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Moslims in Dialoog uit kritiek op 
stichting alFitrah 
Op de Facebookpagina van de salafistisch-
jihadistische groep 'Moslims in Dialoog' (MID) zijn 
de afgelopen dagen kritische posts verschenen over 
de Utrechtse salafistische stichting alFitrah. Het 
eerste bericht werd op zondag 10 september 2017 
geplaatst. Met name het bestuur van alFitrah moet 
het in dat bericht ontgelden en het financiële 
wanbeleid dat volgens MID onder hun hoede is 
gevoerd. Zo schrijft MID: 'Het bestuur doet zijn best 
om het ene na het andere gat te vullen met het 
geld van de moslimgemeenschap. Niet gehinderd 
door enige kennis van zaken hebben ze een 
miljoenenpand willen kopen, terwijl ze op dat 
moment amper geld op hun rekening hadden 
staan'. Zij roept lezers dan ook op om geen geld 
meer over te maken naar alFitrah: 'We adviseren 
daarom met klem om niet meer te doneren aan de 
projecten van deze Syrische cowboys, want 
daarmee financier je een cocktail van 
mismanagement & fitnah. En dan hebben we het 
nog niet over de grote dwalingen die zij in de 
moslimgemeenschap hebben verspreid, die in 
sommige gevallen zelfs naar ongeloof leiden'. 

Zie ook Weekbericht internetmónitoring 36/2017, 'rechts-
populistische aandacht voor aanpak van radicaliserino, in 
Amsterdam'. 

Afbeelding 

De dagen erna zijn meer berichten verschenen 
waarin MID alFitrah verwijt geen openheid van 
zaken te geven. In dit kader roept MID alFitrah, en 
dan vooral 	 , op om 
de jaarverslagen (inclusief de 
accountantsverklaring) op de website van alFitrah 
te publiceren. Verder stelt MID dat stichting alFitrah 
kritische reacties op hun Facebookpagina 
verwijdert, om daarmee onterecht de indruk te 
wekken dat er niets aan de hand is en zij nog 
steeds gesteund wordt door de 
moslimgemeenschap. 

Stichting alFitrah zelf heeft op 14 september 2017 
op de aantijgingen gereageerd door een filmpje te 
plaatsen waarin 	 de beschuldigingen 
wegwuift. Hij stelt dat er binnen en buiten de 
moslimgemeenschap 'buitensporigen' zijn die de 
stichting proberen zwart te maken met roddels en 
leugens. Die 'buitensporigen' zouden door de 
gelovigen moeten worden geadviseerd en er zou 
niet meer naar hen moeten worden geluisterd. In 
de comments onder het filmpje heeft alFitrah nog 
een schriftelijke reactie geplaatst. 
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Het lijkt er op het eerste gezicht op dat MID 
achterdochtig is geworden door de grote sommen 
geld waar stichting alFitrah de beschikking over 
heeft (gehad) en het gebrek aan transparantie 
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Commentaar monitorspecialist 
AlFitrah kampt de laatste tijd met fikse 
tegenslagen. Los van de financiële problemen en 
de kritiek vanuit MID, maar ook uit eigen kring, ligt 
alFitrah al jaren onder een vergrootglas van 
verschillende overheidsinstanties en is de stichting 
lijdend voorwerp van strafrechtelijk onderzoek naar 
financiëring van terrorisme. Naast de 
'buitensporigen' binnen de moslimgemeenschap die 
alFitrah volgens de stichting zelf onterecht wegzet 
als corrupt, geeft zij ook af op de media. De 
stichting suggereert dat media leugens verspreidt 
en vraagt haar volgers om de media niet meer te 
geloven. Dit stelt de stichting in staat om het frame 
rondom haar imago in eigen hand te houden. Dit 
kan tegelijkertijd achterdocht voor Nederlandse 
instituties en media onder haar volgers 
aanwakkeren en hen verder op afstand zetten van 
de Nederlandse samenleving. 

De reeks aan berichten waarin MID stevige kritiek 
uit op stichting alFitrah is een reactie op een 
filmpje dat door 
op 9 september 2017 op de Facebookpagina van de 
stichting is geplaatst. Daarin probeert hij antwoord 
te geven op vragen die volgens hem regelmatig 
gesteld worden met betrekking tot de penibele 
financiële situatie waar de stichting in verkeerd. 
Klaarblijkelijk acht MID de uitleg van 
onvoldoende om de verdenkingen weg te nemen. 
Van MID is bekend dat zij vermoedelijk beheerd 
wordt door een groep salafistische-jihadisten uit 
Hilversum. Ook is zij berucht om het online hard 
aanpakken en intimideren van moslims die in hun 
ogen niet voldoen aan het zijn van een 'ware' 
moslim, dan wel zich uitspreken tegen de radicale 
islam en daarom door MID als 'afvalligen' worden 
beschouwd. Het gaat hier over het algemeen 
echter om personen die bekend staan als 
gematigde moslims (zoals 

en niet om 
salafistische hardliners, zoals in dit geval de 

van stichting alFitrah. 

'Leegloop bij alFitrah', Acl.nl, 13 september 2017. 
'Moslims in Dialoog duldt geen enkele tegenspraak', NRC 
Handelsblad, 15 januari 2017. 

vanuit alFitrah rondom het uitgeven van dit geld. 
MID beticht het bestuur van alFitrah echter ook van 
het zaaien van verdeeldheid onder de 
moslimgemeenschap ('fitnah') en het verspreiden 
van dwalingen in het geloof van moslims. Daarmee 
wordt duidelijk dat MID ook kritiek heeft op de 
gevaren koers van alFitrah. Dit sluit aan op de 
motivatie om gebruik te maken van 
intimidatietactieken die zij in het verleden al op 
gematigde moslims hebben gericht. Gematigde 
moslims hebben tot dusver geen publiekelijk 
tegengeluid laten horen. Dit kan erop duiden dat 
moslims uit de gematige hoek zich dermate onder 
druk gezet voelen hier openlijk over te spreken. 

Stichting alFitrah zamelt veel geld in van haar 
volgers, maar ook uit het buitenland. Niettemin 
staat alFitrah op het randje van faillissement. Dit 
roept terecht vragen op over de bestemming van 
het geld, dat in de miljoenen loopt. 

Enschede komende zondag toneel 
van extreemrechtse en -linkse 
demonstraties 
De extreemrechtse anti-islamactiegroep 'Pegida 
Nederland' heeft komende zondag 17 september 
2017 samen met 'Fortress Europe' - een 
koepelorganisatie van Europese anti-islam 
actiegroepen - een demonstratie in Enschede 
georganiseerd tegen de islam en terrorisme. Een 
eerdere demonstratie van beide organisaties, die op 
18 juni 2017 in Enschede zou worden gehouden, 
werd op het laatste moment afgelast vanwege de 
zorg bij de gemeente voor openbare 
ordeverstoringen en veiligheid. Ondanks een 
noodverordening waren er destijds toch 
demonstranten naar Enschede en Hengelo 
afgereisd. Sommigen werden gearresteerd, anderen 
weggestuurd. Dit keer zegt de 	 Pegida 
Nederland, 	 , dat hij van 
gemeente en politie 'de garantie' heeft dat de 
demonstratie doorgaat. Regionale media melden 
dat de stad zondag is aangewezen als 
veiligheidsrisicogebied: er mag preventief 
gefouilleerd worden, gezichtsbedekkende kleding is 
verboden en er is extra cameratoezicht. Verder 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 23/2017. 
Zie NRC.ni, 'Tien arrestaties bij Pegicla-demon 	atie 

Enschede', 18 juni 2017. 
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geldt er 'groepsaansprakelijkheid' voor vernielingen 
gepleegd door een individu van een groep. 

Naast een korte muzikale bijdrage van de Duitse 
extreemrechtse hooliganband 'Kategorie C' (ook 
optredend onder de naam 'Hungrige Wtilfe'), staan 
ook diverse (inter)nationale rechts-populistische en 
extreemrechtse gastsprekers op het programma: 

1:~25ML11,A Britain First), 
Britain First), • 

(Alternative fUr Deutschland Berlin), 
(Thgida), 

Finnish Defence League), 
Ivan de F.H.B in Oostenrijk), Fm 

Forza!) en 

De Nederlandse Burger Partij). Voorts zal er een 
korte mars door Enschede plaatsvinden. Pegida 
Nederland, maar ook andere extreemrechtse 
actiegroepen en activisten uit Nederland en het 
buitenland (met name Duitsland) hebben via sociale 
media opgeroepen om naar Enschede te komen. 

Extreemlinkse actiegroepen hebben opgeroepen tot 
een tegendemonstratie op zondag in Enschede. 
Daarnaast roepen ze op om de demonstratie en de 
'neo-nazi-mars' te blokkeren. Dat hebben ze in de 
afgelopen weken gedaan via speciale actiesites, 
sociale media, het ophangen en verspreiden van 
posters en flyers in heel Nederland en spandoeken 
in Enschede. De gemeente Enschede heeft laten 

RTV Oost, 'Enschede zondag veiligheidsrisicogebied 
vanwege Pegida-mars', 14 september 2017. 

weten geen mars van extreemlinkse activisten toe 
te staan, slechts een staande demonstratie. 
Extreemlinks heeft al laten weten hiermee niet 
akkoord te gaan en verwijst naar de dubbele 
standaard die de gemeente zou hanteren door een 
'neo-nazi-mars' en 'hooliganband' wel toe te staan. 
Inmiddels is de route van de Pegida-mars bekend 
bij extreemlinks, zo blijkt uit Twitter-berichten. 

De extreemlinkse actiegroepen werken samen 
onder de noemer 'Laat Ze Niet Lopen'. Dat is een 
initiatief van de Anti-Fascistische Actie (AFA) met 
eigen website en sociale mediakanalen. Deze 
worden geregeld ingezet bij tegendemonstraties 
jegens extreemrechts. Voorts zijn er speciaal voor 
Enschede een website en sociale mediakanalen van 
'NoHoGeSa' opgericht. Daarmee wordt specifiek 
actiegevoerd tegen de mogelijke komst van leden 
van de Duitse rechts-extremistische actiegroep 
'Hooligans Gegen Salafisten' (HoGeSa) en andere 
Duitse rechts-extremisten die geregeld opduiken bij 
concerten van 'Kategorie C'. NoHoGeSa laat ook 
een bus vanuit Amsterdam rijden om activisten 
naar Enschede te vervoeren. Via Duitse sociale 
mediakanalen roepen extreemlinkse Duitse 'Antifa' 
(onder andere uit Mnster en Aken) op om naar 
Enschede te komen. 

Commentaar monitorspecialist 
Net als bij de uiteindelijk verboden demonstratie 
van Pegida Nederland en Fortress Europe op 18 
juni, willen ook nu weer zowel extreemrechtse als 
extreemlinkse actievoerders op korte afstand van 
elkaar demonstreren in Enschede. Hoeveel 
activisten van beide kampen naar de demonstraties 
komen en of daar ook veel buitenlandse, met name 
Duitse, actievoerders, hooligans, antifa's of 
extremisten tussenzitten, valt op het moment van 
schrijven niet te voorspellen. De laatste 
demonstraties van Pegida Nederland trokken 
slechts hooguit enkele tientallen actievoerders. Net  
als op 18 juni, zouden beide demonstraties op het 
allerlaatste moment alsnog kunnen worden 
verboden indien de openbare orde en veiligheid in 
het geding is. Omdat Pegida en 	 edit 
keer, met alle toezeggingen van autoriteiten die ze 
zeggen te hebben, naar alle waarschijnlijkheid niet 
zullen accepteren, moet ook in dat geval nog altijd 

Tevens heeft de gemeente Enschede de voetbalwedstrijd FC 
Twente-FC Utrecht op zondag verplaatst van 12.30 uur .naar 
14.30 uur. 
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rekening worden gehouden met verboden 
demonstraties en acties op zondag in Enschede of 
nabijgelegen steden zoals Hengelo, overigens 
vanuit beide kampen. 

Komende zondag is de voorstelbaarheid van een 
gewelddadige confrontatie tussen beide kampen 
wederom aanwezig. Omdat de laatste jaren 
eigenlijk zonder uitzondering links-extremisten de 
extreemrechtse demonstraties opzochten en met 
geweld en vuurwerk dreigden en soms ook 
gooiden, is dit scenario ook komende zondag 
mogelijk. Naast potentieel geweld tegen rechts-
extremisten lopen ook de aanwezige ordedienst 
van Pegida en politieagenten hierbij gevaar om 
slachtoffer te worden van links geweld, aangezien 
zij tussen beide kampen staan. Van de vaste groep 
van Nederlandse Pegida-aanhangers komt 
doorgaans geen geweld tijdens de demonstraties. 
Dit valt echter moeilijker in te schatten voor 
eventueel zondag aanwezige Duitse rechts-
extremisten. Zo waren aanhangers van HoGeSa in 
Keulen in oktober 2014 verantwoordelijk voor 
massale rellen. Hoewel HoGeSa in Duitsland aan 
kracht en omvang heeft ingeboet, blijft dit een 
risicofactor. Ook is voorstelbaar dat bij een 
eventueel verbod op het laatste moment, 
gefrustreerde deelnemers hun woede koelen op 
objecten die aan de gemeente te relateren zijn. 
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