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Disclaimer 

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

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

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

Pegida kondigt nieuwe anti-
islamacties aan 
De extreemrechtse anti-islamactiegroep 'Pegida 
Nederland' heeft op Twitter, Facebook en Instagram 
nieuwe anti-islamacties bij moskeeën 
aangekondigd. Pegida wil op 16 januari 2019 een 
filmavond organiseren voor de Abi Bakr Essaddik 
moskee in Utrecht. Op Facebook laat Pegida weten: 
'Na de door moskeegangers met geweld afgebroken 
demonstratie van 5 oktober, gaan we het opnieuw 
proberen. Dit is het startschot in 2019, waar we een 
tsunami aan demonstraties voor moskeeën en in 
migratie wijken gaan houden.. Het is namelijk 
Nederlands Grondgebied.' 

de stoep bij de Ulu-moskee in de zomer van 2018 
werd verboden door de burgemeester van Utrecht. 

Pegida heeft tevens een demonstratie met mars bij 
de as-Soennah moskee in Den Haag op 27 januari 
2019 aangekodigd. Verdere details hierover zijn nog 
niet bekend gemaakt. Eerdere anti-islamacties van 
Pegida bij de as-Soennah moskee in de 
Schilderswijk werden in 2018 door de burgemeester 
verboden. Als alternatieve locatie werd door de 
gemeente de Koekamp aangewezen, maar dat werd 
door Pegida steeds geweigerd. 

Afbeelding 

De burgemeester van Utrecht kon op 5 oktober 
2018 de veiligheid van een groepje Pegida-
demonstranten niet meer garanderen toen zij bij de 
Ulu-moskee werden bekogeld met eieren, tomaten 
en vuurwerk door tientallen tegendemonstranten uit 
de buurt. Net  als destijds wil Pegida ook op 16 
januari 2019 voor de moskee een film tonen met 
'schokkende' beelden van gebeurtenissen die 'bij de 
islam horen': onthoofdingen, verbrandingen en de 
uitleg van het begrip 'halal'. Een eerdere Pegida-
demonstratie - een barbecue met varkensvlees - op 

L 

Commentaar monitorspecialist 
Pegida Nederland heeft in de afgelopen maanden 
diverse barbecues met varkensvlees en 
filmavonden bij moskeeën in Nederland 
aangekondigd. Slechts weinig van deze acties zijn 
ook daadwerkelijk doorgegaan. Vaak werden de 
protestacties tegen de islam vlakbij moskeeën op 
voorhand verboden of verplaatst door 
burgemeesters uit angst voor openbare orde 
problemen. Een filmavond in Utrecht werd - zoals 
hiervoor gemeld - uit veiligheidsoverwegingen 
voortijdig afgebroken. Het is dan ook maar zeer de 
vraag of beide voor deze maand aangekondigde 
acties wel door mogen gaan op de door Pegida 
gewenste plek vlak voor een moskee. Op Twitter 
meldt 	 dat de 
gemeente Utrecht schriftelijk toestemming heeft 
gegeven voor de filmavond van 16 januari 2019. 

Ondertussen blijft Pegida zich beroepen op de 
vrijheid van demonstratie en meningsuiting en 
vindt de actiegroep dat gemeenten met twee 
maten meten. De actiegroep claimt dat 
onaangekondigde demo's van Turken en links-
extremisten meestal wel worden toegestaan door 
gemeenten. Voor Pegida is in dit geval sprake van 
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een win-win-strategie: zowel het doorgaan als het 
verbieden of verplaatsen van de nieuw 
aangekondigde protestacties tegen de islam zal 
door Pegida op sociale media worden gebruikt voor 
propaganda. Dat zal ook het geval zijn indien 
islamitische jongeren en buurtbewoners bij 
tegenacties geweld zouden gebruiken. 

Het aantal demonstranten bij Pegida-acties is de 
laatste maanden erg gering (een handvol tot 
twintig personen) en er zijn geen aanwijzingen dat 
er dit keer meer actievoerders op komen dagen. De 
gehanteerde strategie garandeert aandacht die in 
feite niet in verhouding staat met de omvang en 
capaciteiten van de groep. Vooralsnog zijn er geen 
concrete signalen voor tegenacties vanuit moslims 
of extreem linkse hoek, maar hiermee moet bij het 
doorgaan van deze aangekondigde anti-islamacties 
wel rekening worden gehouden. 

`C4MOE':grootste online 
verspreider van jihadistische 
boodschap 
Het online initiatief 'Content 4 Muslims Over 
Everything' [C4MOE] is sinds eind februari 2018 
actief met een Facebookpagina. Later kwam daar 
een openbare Facebookgroep bij. Via die kanalen 
deelt C4MOE veelvuldig activistische content waarin 
met name slachtofferschap en onderdrukking van 
de moslimgemeenschap wereldwijd wordt 
benadrukt. Hierbij wordt ook gebruikgemaakt van 
jihadistische propaganda. 

De laatste tijd is echter een verschuiving te zien in 
de inhoud van deze berichten. Het komt geregeld 
voor dat C4MOE meer dan tien berichten op een 
dag verspreidt (relatief veel voor een online 
initiatief dat binnen het jihadistische spectrum te 
plaatsen is). Naast berichten met een activistische 
toonzetting - vooral populair bij de jongere 
moslimgemeenschap - gaat het ook in toenemende 
mate om berichten met een uitgesproken 
jihadistische boodschap of berichten die afkomstig 
zijn van bekende jihadistische figuren of platforms. 
Zoals het op 20 december 2018 'op verzoek' 
plaatsen van een video van wijlen Duitse ISIS- 
strijder 	 (ook bekend als rapper' 

', in het betreffende bericht door C4MOE 

Zie voor nadere duiding van C4MOE en de boodschappen die 
zij uitdragen Weekbericht Internetmonitoring 37/2018. _ 

aangeduid als 'een Duitse broeder') waarin deze 
moslims oproept niet naar muziek te luisteren. Ook 
deelt C4MOE stelselmatig berichten van gevestigde 
jihadistische online initiatieven zoals 'Ahlus-Sunnah 
Publicaties II', 'Talab al'Ilm', 'De eenheid Dawah' en 
'Onze Religie Publicaties'. 

De afgelopen periode is er in relatief korte tijd een 
aanzienlijk aantal volgers van de Facebookpagina 
bij gekomen. Bij de eerdere beschrijving 
(september 2018) van C4MOE ging het om 3.600 
volgers, inmiddels gaat het om ruim 12.000 
volgers. Om een beeld te schetsen; één van de 
meest prominente jihadistische online initiatieven, 
het sinds september 2014 actieve Ahlus-Sunnah 
Publicaties II, heeft 'maar' 5.650 volgers. 

Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
C4MOE plaatste initieel vooral activistische content 
die een groter deel van de - vooral jongere - 
moslimgemeenschap aanspreekt, en doet dit nog 
steeds. Het initiatief meet zich echter een steeds 
duidelijker en krachtiger jihadistisch profiel aan, 
gezien de inhoud van de berichten die zij zelf 
plaatst. Dit is ook te zien in de berichten die 
C4MOE deelt van andere al geruime tijd gevestigde 
online jihadistische initiatieven. Door de in eerste 
instantie laagdrempelige, populaire content te 
plaatsen die gretig aftrek vindt bij een groter deel 
binnen de moslimgemeenschap, heeft C4MOE 
inmiddels ruim 12.000 'volgers' aangetrokken. Voor 
een Nederlandstalig jihadistisch online initiatief is 
dit een significant aantal. C4MOE lijkt hiermee een 
zeer succesvolle 'fuikwerking' te hebben toegepast. 
Na het binnenhalen van dit grote aantal volgers, 
confronteert C4MOE deze inmiddels forse 
achterban stelselmatig met meer en meer 
jihadistische content. 

Kijkend naar het aantal volgers en hoeveelheid 
posts is C4MOE op dit moment verreweg de 
grootste en het meest actieve verspreider van 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 37/2018. 
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Nederlandstalige (of naar Nederlands vertaalde) 
jihadistische propaganda. 

"ralab 	vertaalt werk van 
`gematigde' ISIS-geestelijken 
Aanhangers van ISIS voerden de afgelopen jaren 
een felle discussie over de rol en betekenis van 
takfir [het ongelovig verklaren van individuen] in 
hun geloofsopvattingen en de praktische implicaties 
van die opvattingen.4  Deze discussie mondde uit in 
een conflict dat resulteerde in onderlinge 
vervolgingen en geweld. Er zijn gevallen bekend 
waarbij ISIS-aanhangers door de organisatie zijn 
gedood vanwege hun te extreme theologische 
opvattingen.5  

Op maandag 7 januari 2019 verscheen op het 
Nederlandstalige Telegramkanaal 'Talab al-'Ilm' 
(317 volgers) een document gepubliceerd, getiteld: 
'Weerlegging op twee misvattingen van de 
extremisten', de 'vierde les' uit de lessenreeks 
'Silsila 'Ilmiyya'. Deze lessen zijn uitgesproken door 

IMP 

ISIS publiceerde de afgelopen jaren verschillende 
verklaringen waarin tegenstrijdige standpunten met 
betrekking tot deze theologische kwesties werden 
ingenomen. In mei 2017 publiceerde ISIS een 
verklaring waarin de visie op bepaalde aspecten van 
takfir uiteen werd gezet. Echter, enkele maanden 
later werd deze verklaring weer ingetrokken door 
ISIS nadat sommige ISIS-geestelijken zich zeer fel 
tegen - de in hun ogen theologisch 'extremistische' 
- inhoud van deze verklaring uitspraken. ISIS 
publiceerde vervolgens de lezingenreeks Silsila 
'ilmiyya waarin een relatief 'gematigder' 
(theologische) visie op takfir uiteen wordt gezet. 
ISIS-onderzoeker rfniele~: " - '--47;."1 stelt 
dat in september 2017 zes lezingen uit deze reeks 
door ISIS zijn gepubliceerd. De inhoud van de 
overige drie lezingen zou onder ISIS-aanhangers 
teveel controverse veroorzaken en daarom niet zijn 
gepubliceerd. Echter, in juli 2018 publiceerde een 

• Zie voor achtergrondinformatie blivoorbeeld 	• 
http://www.aymenniawad.org/21812/islamic-state-divided-
competing-theological  en https://ctc.usma.edu/islamic-states-
mufti-trial-saga-silsila-ilmiyya/   

Zie b. i . http://www.iihadica.com/the-extremist-wina-of-the-
islamic-state/#  ftn9 en 
http://www.aymenniawad.org/2019/01/turki-binali-critiaue-
of-the-theory-of-balance   

niet-officieel Telegram-kanaal van ISIS de overige 
drie lezingen uit deze lezingenreeks, mogelijk tegen 
de wil of zonder goedkeuring van het leiderschap 
van ISIS.6  De 'vierde les' die door Talab al-'ilm werd 
vertaald behoort tot deze overige selectie 'niet 
gepubliceerde lessen'. 

Afbeelding 

Met de (gedeeltelijke) publicatie van de reeks 
lessen werd beoogd ISIS-aanhangers te verenigen.' 
Of de ISIS-leiding hierin is geslaagd is de vraag: in 
augustus 2018 verschenen er berichten op sociale 
media dat 

zijn gearresteerd door de 
veiligheidsdienst van ISIS, onder andere op 
verdenking van verraad en spionage. 
Daaropvolgend verschenen in december berichten 
op social media dat beide geestelijken in 
gevangenschap zouden zijn omgekomen als gevolg 
van een luchtaanval van de anti-ISIS coalitie. 
Sympathisanten van de geestelijken stellen echter 
dat de geleerden al voor het bombardement zouden 
zijn omgebracht door de veiligheidsdienst van 
ISIS.8  

Zie https://ctc.usma.edu/islamic-states-mufti-trial-saga-
silsila-ilmiyva/. aldaar pagina 15 en 16. 

Zie https://ctc.usma.edu/islamic-states-mufti-trial-saga-
silsila-ilmivva/  aldaar p. 14. 

https://monitorina.bbc.co.uk/product/c200geea   
http://www.iihadica.com/death-of-a-mufti/  

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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Commentaar monitorspecialist 
De chaotische ontwikkelingen rond het ideologische 
conflict binnen ISIS volgen elkaar in rap tempo op. 
Geestelijken wiers ideeën als standpunt van ISIS 
worden gepubliceerd, kunnen korte tijd later zelf 
worden gearresteerd en soms zelfs door ISIS zelf 
worden gedood. Bovendien is niet altijd duidelijk in 
hoeverre het leiderschap van ISIS op de hoogte is 
en toestemming geeft voor de publicatie van de 
standpunten die de geestelijken intern verkondigen 
of onderling uitwisselen. 

ISIS-onderzoeker 	stelt dat met de 
dood van voornoemde geestelijken het kamp van 
'gematigde' geestelijken een gevoelige, wellicht 
fatale slag is toegebracht.' De tijd zal moeten leren 
of de ISIS-aanhangers met andere, wellicht meer 
extreme theologische opvattingen nu dominanter 
worden binnen de organisatie. Daarbij moet 
worden benadrukt dat de theologische opvattingen 
van relatief gematigde geestelijken binnen ISIS 
evengoed jihadistisch van aard zijn en een 
rechtvaardiging bieden voor terroristisch geweld. 

De publicatie van deze 'vierde les' op Talab al-'Ilm 
laat zien dat dat ten minste een deel van 
Nederlandstalige ISIS-sympathisanten in staat is 
dit complexe theologische debat binnen ISIS-
gelederen te volgen en te doorgronden. Blijkbaar is 
er binnen hun gelederen ook capaciteit om dit soort 
complexe theologische werken te vertalen naar het 
Nederlands. Naast Talab 	zijn de afgelopen 
maanden ook op andere Nederlandstalige sociale 
mediapagina's zoals 'Millatu Ibrahim Publicaties' en 
`Ahlut Tawhid' vertalingen van ISIS-publicaties 
gedeeld waarin dit theologisch 'gematigde' 
gedachtegoed met betrekking tot takfir wordt 
uitgedragen. Een deel van de Nederlandse ISIS-
aanhangers dat online actief is, heeft de relatief 
'gematigde' theologische denkbeelden van 
sommige ISIS-geestelijken dus omarmd. 

De publicatie van deze vertaling van de 'vierde les' 
vindt plaats op een saillant moment: vlak na het 
verschijnen van berichtgeving over het overlijden 
van geestelijken die de inhoud van de lessen 
vervaardigden. Door deze 'vierde les' te publiceren 
uit Talab al-'ilm openlijk kritiek op ISIS-aanhangers 
met extremere theologische standpunten. Daarmee 
lijkt Talab al-'ilm - bewust of onbewust - in te 

http://www.iihadica.com/death-of-a-mufti/  

gaan tegen de strategie van de ISIS-leiding die 
deze polemische lezing aanvankelijk niet leek te 
willen publiceren uit angst voor een tegenreactie 
van het theologisch 'extremere' kamp. Met de 
publicatie van dit soort polemische weerleggingen 
van ISIS-geestelijken tonen Nederlandse ISIS-
sympathisanten hun loyaliteit ten aanzien van dit 
gedachtegoed en - zo lijkt - niet zozeer aan ISIS 
als organisatie die openlijke onderlinge conflict 
tussen 'extremen' en 'gematigden' juist lijkt te 
willen voorkomen. 

Onduidelijk is of er onder Nederlandse ISIS-
aanhangers ook aanhangers van meer het 
'extreme' theologische gedachtegoed zijn. Tot op 
heden lijken er geen Nederlandstalige pagina's die 
zich als zodanig presenteren. Wel zijn er 
Nederlandse pagina's zoals 'Onze Religie 
Publicaties' die extreme theologisch standpunten 
met betrekking tot takfir uitdragen. Echter, uit de 
content van deze pagina's blijkt geen openlijke 
affiniteit met ISIS. 

II. 	Hybride 

'Novini' publiceert interview met 

over MH17 
Het Nederlandstalige initiatief 'Novini' heeft op 4 
januari 2019 op haar website een 15-minuten 
durende video gepubliceerd met 

verklaart in het 
interview in het verleden actief te zijn geweest voor 
de Oekraïense strijdkrachten 

Het interview heeft betrekking op 
drie Oekraïense radarinstallaties die in de omgeving 
van de MH17-crashlocatie gestationeerd zijn. Het 
interview wordt geopend met een verklaring van 

verklaarde in 2016 in een 
interview met RTL Nieuws dat Oekraïne geen 
radargegevens heeft kunnen leveren aan het Joint 
Investigation Team dat belast is met het onderzoek 
naar MH17 omdat de drie radarsystemen 'in 
onderhoud waren, geen bereik hadden of vernietigd 
waren'. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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In het interview geeft 	aan op de ochtend 
van de MH17-crash (17 juli 2014) nog werkzaam te 
zijn geweest 	 . Hij 
weerspreekt de uitspraken van 	door te stellen 
dat er geen werkzaamheden aan de radarstations in 
die periode hebben plaatsgevonden en 'alle stations 
in de hoogste staat van paraatheid waren gesteld 
en gevechtsklaar waren'. Ook noemt 	de 
uitspraken over de vernietigde Oekraïense 
radarsystemen 'onjuist' en noemt hij twee andere 
locaties van radarsystemen die volgens hem in die 
periode wél vernietigd waren. Met deze uitspraken 
impliceert 	dat de Oekraïense radarsystemen 
tijdens de MH17-ramp actief waren en Oekraïense 
overheid beschikt over radargegevens van MH17. 

Het interview is ruim 1300 keer bekeken op 
YouTube. Op sociale media wordt het interview 
enkele keren gedeeld, waaronder door de 

Het interview is 
gepubliceerd in een week waar meerdere artikelen 
over MH17 zijn gepubliceerd. Zo publiceerde de 
Amerikaanse website ZeroHedge op 2 januari 2019 
een artikel waarin Oekraïne als schuldige wordt 
aangewezen. ZeroHedge wordt door het NRC in 
verband gebracht met de alt-right beweging in de 
Verenigde Staten. Ook publiceerde 'Novini' op 9 
januari 2019 een interview met de 

waarin wederom aandacht is voor 
MH17, 	stelt in dit interview dat er een 
voorstel ligt voor nieuwe onderhandelingen tussen 
Nederland en Rusland over MH17: 'de Nederlanders 
zijn inmiddels bereid een gesprek te voeren op 
basis van een open agenda. Dat is acceptabel voor 
ons.' Deze uitspraak staat haaks op de Kamerbrief 
van 20 december 2018 van minister Blok van 
Buitenlandse Zaken. Minister Blok schrijft daarin dat 
'diplomatieke contacten over en weer tot dusver 
nog niet geleid hebben tot een start van 
onderhandelingen over de aansprakelijkheid van 
Rusland voor zijn aandeel in het neerhalen van 
vlucht MH17'. 

:17 Turnabout. Ukraine's Gunt Now Proven', 2 januari 
;, www.zerohedge.com   

'Vijrsterrenbev!eging Italië verspreide 	()ver 
Jeroen Dijsseibloern', 5 nevenher 	nrc.nl 

'Kamerbrief stand van zaken staatsaansprakelijkheid 
Rusland inzake MH17", 20 december 2018, - 
www.riiksoverheid.ni   

Commentaar monitorspecialist 
'Novini' is een Nederlandstalig initiatief dat in het 
verleden meerdere artikelen over MH17 heeft 
gepubliceerd. Verschillende auteurs verbonden aan 
'Novini' hebben in het verleden ook bijgedragen 
aan 'De Andere Krant', een initiatief dat zichzelf 
omschrijft 'als een onafhankelijke krant die de 
andere kant van het nieuws belicht' en door het 
NRC werd omschreven als 'pro-Russisch'. Tevens 
reisde verschillende auteurs, verbonden aan 
'Novini', in het verleden vaker af naar Donbass. In 
juni 2018 werd daar bijvoorbeeld een interview 
met 	 gehouden 
die in het verleden aan de kant van de pro-
Russische seperatisten tegen Oekraïense 
strijdkrachten heeft gevochten. 

werd begin 2017 op Schiphol 
aangehouden op verdenking van het smokkelen 
van MH17-resten nadat hij een bezoek had 
gebracht aan Grabovo (omgeving waar MH17 
neerstortte). De Volkskrant beschreef in 2017 
ook de pro-Russische berichtgeving van 

op sociale media. De achtergrond van de 
is 

tevens dubieus. $'  

.111,1110111~1~1~ MI01111111~111111~1~~ MilIMPAMI_IMOW11~~ffla 
wimmomo~wwwww 
Verschillende theorieën waarin de vermeende 
betrokkenheid van Oekraïne tijdens de MH17-ramp 
uiteen wordt gezet worden nog altijd via sociale 
media gedeeld. Hiermee wordt getracht de 
betrokkenheid van Rusland te downplayen of te 
ontkrachten, Oekraïne als partner binnen het Joint 
Investigation Team af te schilderen als 
onbetrouwbaar en zo het onderzoek door het Joint 
Investigation Team te compromitteren. 'Novini' 
speelt - met deze laatste publicatie — nog altijd een 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 27/2018, 
Zie ook V‘feekbericht Internetmonitoring 27/2018. 

"Journalist wilde tas met MI-117 resten niet uit Schiphol 
smokkelen', 8 januari 2017, www.000ieneemlander.nl   

'Deze journalist vond 'zak vol N1l-117-resten' die de Russen 
wel heel handig uitkwam', 13 mei 2017, www.volkskrant.n1  
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belangrijke rol in het Nederlandse taalgebied in het 
verspreiden van desinformatie omtrent MH17. Het 
bereik van `Novini' is (vooralsnog) beperkt. Op 5 
januari 2019 klaagt de hoofdredacteur van ‘Novini' 
op zijn Twitteraccount dat er ondanks de publicatie 
van sNovini' sprake is van 'een totale stilte' in de 
Nederlandse pers. 

Zie: 
MIERIMMMEMEMEME~MTEREMea 

* Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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representatief te zijn voor de standpunten van 
bepaalde groeperingen. Evidente taalfouten in 
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mogelijk, Het wordt afgeraden om zelf de websites 
te bezoeken die geraadpleegd zijn ten behoeve van 
het weekbericht, omdat het IP-adres voor -derde 
partijen zichtbaar is en herleidbaar kan zijn tot de 
overheid. 
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Het weekbericht dient te worden behandeld als 
vertrouwelijk document. Voor verder gebruik en/of 
verdere verspreiding van het weekbericht graag 
overleggen met Analyse. Uw reacties zijn welkom op 
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Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Stichting as-Soennah levert kritiek 
op Ahmed Marcouch 
Stichting as-Soennah plaatste 13 januari 2019 een 
reactie op een artikel in De Gelderlander waarin het 
moskeebestuur van de al Fath moskee in Arnhem 
zich bereid lijkt te tonen de politiek-salafistische 
prediker 	 niet aan te stellen als 
imam. De reactie werd zowel op de website als 
Facebookpagina van al-Yaqeen (kennisinstituut 
verbonden aan de Haagse as-Soennah moskee) en 
de Facebookpagina van stichting as-Soennah 
geplaatst. 

In de reactie laat as-Soennah merken bedenkingen 
te hebben tegen de rol die de burgemeester van 
Arnhem, Ahmed Marcouch, heeft gespeeld in deze 
casus: '[Marcouch] is door zich te bemoeien met de 
interne huishouding van de moskee al Fath duidelijk 
zijn boekje te buiten gegaan. Door het 
moskeebestuur onder druk te zetten af te zien van 
het aanstellen van een kandidaat-imam, handelt hij 
in strijd met één van de belangrijkste 
rechtsbeginselen van een democratische 
rechtsstaat, namelijk de scheiding tussen kerk en 
staat. [...]' Alleen bij overtreding van de wet zou de 
staat ('aangewezen opsporings- en 
handhavingsdiensten') kunnen optreden, aldus as-
Soennah. Een onafhankelijke rechter moet 
vervolgens bepalen of de wet daadwerkelijk is 
overtreden. 'Het feit dat iets of iemand de heer 
Marcouch niet aanstaat, is geen maatstaf om 
geschreven en ongeschreven regels met de voeten 
te treden', schrijft as-Soennah. Stichting as-
Soennah stelt dat hier een 'gevaarlijke 
precedentwerking' van uitgaat. Moskeeën zijn 
onafhankelijke instituties en zouden in de ogen van 
de stichting 'niet [moeten] zwichten voor het 
onbillijk handelen van de overheid' en hen daar 
juist op moeten aanspreken. 

Marcouch wordt verweten met zijn handelen 
karaktermoord te plegen op 
Ook vindt as-Soennah deze casus 'hét bewijs dat 
voor moslims in Nederland andere standaarden 
gelden'. 

Een mogelijke verklaring voor de opstelling van 
Marcouch in deze zaak zoekt stichting as-Soennah 
in het pleasen van de PVV. Die partij vond hem 
eerder namelijk een 'verschrikkelijke keuze' voor 
Arnhem. De PVV is volgens de stichting een partij 
die bij uitstek polariseert en verdeeldheid in de 
hand werkt. Bovendien zorgt de PVV er juist voor 
dat autochtone jongeren radicaliseren. Dit zou 
volgens as-Soennah te zien zijn aan 'het feit dat 
deze jongeren zich steeds meer aangetrokken 
voelen tot rechtsextremistische groepen'. 

In reacties op de Facebookpagina van stichting as-
Soennah toont men zich kritisch ten aanzien van 
Marcouch. Zo wordt hij munafiq [hypocriet] en een 
'huisslaaf' genoemd - dit laatste wijst op de 'betere' 
positie van sommige personen in het 
slavernijverleden. 

Commentaar monitorspecialist 
Stichting as-Soennah heeft gelijk als zij stelt dat 
religieuze instanties veel vrijheid (behoren te) 
genieten als het gaat om het uitvoeren van hun 
activiteiten. Een overheid mag in principe alleen 
ingrijpen op het moment dat een andere partij de 
wet overtreedt. Moskee as-Soennah presenteert 
hier echter niet het hele beeld. Als de 
burgemeester van Arnhem van mening is dat in 
zijn stad (mogelijk) een persoon wordt aangesteld 
die onverdraagzame en haatdragende 
boodschappen verkondigd en die jongeren 
ideologisch zodanig kan vormen dat zij uiteindelijk 
tot (gewelddadige) actie overgaan, dan staat het 
hem vrij om zijn zorgen bij het bestuur van - in dit 
geval - de al Fath moskee kenbaar te maken. Dit 
kan en mag hij doen vanuit het oogpunt van 
handhaving van de openbare orde. 

'Arnhemse moskee is bereid omstreden imam te laten 
vallen', De Gelderlander, 21 december 2019. 
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Amersfoortse moskee Tawhid in de 
ban van politiek salafisten 
Met de oprichting van de jongerenorganisatie 
'Educatie Tawhid Amersfoort' begin 2017 en met 
de komst van de radicale prediker 

beter bekend als 
‹mom, -rMiem is de koers van de 

Tawhid moskee in Amersfoort langzaam maar zeker 
verlegd van traditioneel naar politiek salafistisch. 
De jongerenorganisatie begon in het voorjaar van 
2017 met het uitnodigen van radicale sprekers zoals 
7ƒ," 	sé 

4;r4 K, 
ogreel Deze sprekers hielden 

lezingen over vraagstukken aangaande de oemma. 
De radicale Britse spreker ;;,.-5,4-káMeMi.: ; werd 
in 2018 ook uitgenodigd. 

Afbegding 

In september 2017 ontwikkelde 	 
plannen voor een islamitisch opleidingsinstituut, 
genaamd 'Tawhid & Fiqh Academy'. Dit instituut 
werd kortstondig omgedoopt tot 'Tawhid Academy'. 
De 'Fiqh' viel om onbekende reden weg uit de 
benaming van dit instituut. Het opleidingsinstituut is 
een instituut voor islamitische rechtskennis en 
kadervorming en verbonden aan de salafistische 
Amersfoortse moskee Tawhid. 
De 'Tawhid Academy' heeft in september 2018 -
naar analogie - van het initiatief Islamplanning in 
Eindhoven' een taalprogramma Arabisch 

Zie Facebookpagina Educatie Tawhid Amersfoort 

uitgebouwd. Zo werd er in het tweejarig initiatief 
'islamlessen Amersfoort' naast het taalonderwijs in 
de Arabische taal ook religieus onderwijs 
aangeboden. In het eerste leerjaar worden er 
lessen in dogmatiek, islamitische rechtskennis, de 
traditie en de methodiek van de ahloeSoennah 
gegeven. In het tweede leerjaar passeren - naast 
dogmatiek en islamitische rechtskennis - ook 
korankennis, ethiek en manieren, exegese van een 
deel van de koran, grondslagen van islamitische 
rechtskennis en rechtsvinding de revue. 

Commentaar monitorspecialist 
Moskee Tawhid in Amersfoort lijkt met de 'Tawhid 
Academy', taalprogramma Arabisch, thematiek van 
de lezingen, sociale media en met de komst van 
radicale en salafistische sprekers en de 
samenwerking met politiek salafiste 

en politiek salafistische organisaties 

in de 
voetsporen te treden van gelijkgezinde politiek-
salafistische moskeeën en centra. Deze werkwijze -
gebaseerd op een gedegen aanbod van islamkennis 
gecombineerd met professionele sociale media - 
vormt in wezen de kern van de modus operandi 
van politiek salafisten bij de overname van 
(Marokkaanse) moskeeën. 

Stichting Arri3aya organiseert 
benefietweekenden voor koop 
eigen pand 
Stichting Arri3aya omschrijft zichzelf op haar 
website als een 'maatschappelijke organisatie die 
zich inzet voor het teweegbrengen van een 
succesvolle gemeenschap'. Het organiseert 
educatieve, sociale en maatschappelijke 
activiteiten. Op de Facebookpagina van de stichting 
is bijvoorbeeld te lezen hoe elke eerste zaterdag 
van de maand een boekbespreking wordt 
georganiseerd. Ook worden er regelmatig video's 
van theologische lezingen in het Berbers, Arabisch 
en Nederlands gedeeld. Het initiatief ontwikkelt ook 
opvoedingsprogramma's, organiseert 
voorlichtingen, studiereizen en excursies en zet zich 
in voor humanitaire projecten binnen en buiten 
Nederland. Voor deze humanitaire projecten is 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 41/2.013  
www.arri3aya.n1  
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Arri3aya actief via vereniging Al Abraar. Al Abraar 
onderhoudt ook een eigen Facebookpagina. Beide 
staan op het hetzelfde adres in Ede ingeschreven. 
Stichting Arri3aya onderhoudt - naast een eigen 
website - ook een Facebookpagina en een YouTube-
kanaal. Op Facebook heeft de stichting 1039 
volgers. De Facebookpagina van vereniging Al 
Abraar heeft 169 volgers. 

Op 13 december 2018 plaatstte Arri3aya meerdere 
berichten op haar Facebookpagina ten behoeve van 
twee benefietweekenden. Deze zijn van 22 tot en 
met 24 december en 28 tot en met 30 december 
2018 georganiseerd. Doel van de 
benefietweekenden was de aanschaf van een nieuw 
pand: 'activiteiten die geen enkel huis kan 
ontkennen, de lessen die we wijzer worden, de 
verhalen van de profeten en nog veel meer. Ben jij 
een van de mensen die deze deur zal openen voor 
de gemeenschap?' schrijft Arri3aya op haar 
Facebookpagina. Middels verschillende live video's 
konden geïnteresseerden de benefietweekenden via 
Facebook volgen. Op de website van de stichting 
wordt een tussenstand bijgehouden, daarop is te 
zien dat er tot nu toe 152.215,- euro is opgehaald. 
Het uiteindelijke doel voor de koop van een nieuw 
pand is 640.000,- euro. Stichting Arri3aya spreekt 
in het bijzonder haar dankbaarheid uit aan 'Diamant 
Zusters van Arri3aya' die zich hebben ingezet voor 
de benefietacties. Of de stichting al een nieuw 
pand op het oog heeft is vooralsnog niet duidelijk. 

Aan de stichting is 
verbonden. Hij 

is actief in hetzelfde netwerk als de politiek- 
salafistische prediker 	waar hij in het 
verleden mee heeft opgetreden in 

látiklM4t MMI 

Meerdere politiek-salafistische organisaties en 
initiatieven hebben recent vergelijkbare benefieten 
georganiseerd om in korte tijd (grote sommen) geld 
in te zamelen uit de gemeenschap. Zo schreef de 
El-Feth moskee in Tilburg eind 2018 op haar 
Facebookpagina 90.500,- euro te hebben 
ingezameld na een benefietweekend voor de bouw 
van een nieuwe moskee. Moskee Arrahmaan in 

Niet te verwarren met het initiatief Alabraar gevestigd in 
Eindhoven. Zie Weekbericht Internetmonitoring 43/2018. 

Afgaande op informatie afkomstig van beide 
Facebookpagina's. 
z  Zie bijvoorbeeld bericht op 26 december 2018 op de 
Facebookpagina van Stichting Arri3aya. 

Eindhoven schreef in december 2018 op haar 
Facebookpagina 40.515,- euro te hebben 
ingezameld voor een vergelijkbaar doel. 

Commentaar monitorspecialist 
De verslaglegging van benefietacties zoals 
georganiseerd door Arri3aya biedt slechts beperkte 
transparantie met betrekking tot de herkomst van 
de ingezamelde gelden. Ook is het veelal niet 
duidelijk waar de gelden aan worden besteed. Het 
bedrag dat Arri3aya hoopt te verzamelen is in 
vergelijking met recente benefieten uitzonderlijk 
hoog. Het is waarschijnlijk dat Arri3aya op korte 
termijn wederom benefietacties gaat organiseren 
om het resterende bedrag in te zamelen om 
uiteindelijk de gewenste 640.000,- euro in te 
zamelen. 

Initiatieven zoals Arri3aya presenteren zichzelf 
veelal als 'maatschappelijk betrokken' door onder 
andere vormende activiteiten aan te bieden. 
Hiermee wordt echter het eigen (onverdraagzame) 
anti-integratief en antidemocratisch salafistische 
gedachtegoed verspreid. Er zijn in Nederland 
tientallen salafistische initiatieven die vergelijkbare 
activiteiten organiseren. Naast Arri3aya is er in 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 24/2018 
Zie Weekbericht Internetmonitoring 16/2016 
Zie Weekbericht Internetmonitoring 44/2018 
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bronnen zijn geen aanwijzingen dat er sprake is 
van enige samenwerking tussen deze initiatieven. 

Uit openbare informatie is bekend dat 
naast stichting Arri3aya bij 

meerdere salafistische initiatieven in Nederland 
betrokken is, waarvan één ook in 	gevestigd is 
die zich richt op onderwijs in islamitische 
rechtskennis. Met stichting Arri3aya, 

lijkt het 
salafisme in Ede zich steeds verder te 
professionaliseren en zich als dominante stroming 
in 	te vestigen. 

- online 
splijtzwam van de 
Nederlandstalige jihadistische 
beweging 
Na 5 januari 2019 vond een pennenstrijd plaats 
tussen verschillende Nederlandstalige jihadistische 
platformen. 'Talab al-'ilm' sprak zich fel uit over 

"55?' -~"M.1 een persoon die vanuit het 
Arabisch vertaalde theologische leerstukken 
publiceert op de Nederlandstalige pagina 'Onze 
Religie Publicaties' en de Engelstalige variant 'Our 
Religion Publications'. 

Op 5 januari 2019 werd op het Telegramkanaal 
'Talab al-'ilm' een sneer uitgedeeld naar 'een 
bepaalde verwarde jongeman' die de theologische 
denkbeelden van Talab al'Ilm bekritiseert. 'Waarom 
zou er iiberhaupt aandacht besteed moeten worden 
aan een persoon die pillen moet slikken om niet in 
totale krankzinnigheid te vervallen en over 3 
maanden toch weer een andere geloofsovertuiging 
heeft [...]. Over dit soort mensen en hun 
soortgelijken zeggen we; velen zijn jullie 
voorgegaan in deze filosofische dwalende 
geloofsovertuiging en indien jullie op dit pad blijven 
zullen jullie eindigen net als zij zijn geëindigd. Op 
naar de vuilnisbelt van de geschiedenis.' 
Enkele uren later werd er op het Telegramkanaal 
'Onze Religie Publicaties' een reactie geplaatst. '[...] 
al lange tijd kiest men ervoor om keer op keer mij 

prive aan te vallen. Nooit heb ik er 
echter voor gekozen om in dit gedrag mee te gaan 
[...] omdat het mij gaat om de inhoudelijke 
religieuze kwesties, en om de methodiek die 
iemand uitdraagt. [...]' De post is ondertekend door 

Commentaar monitorspecialist 
Hoewel men in jihadistische kringen terughoudend 
is met publiekelijke, persoonlijke kritiek zijn dit 
soort online vetes binnen de jihadistische online 
beweging niet ongewoon. Deze openlijke ruzie 
komt voort uit de diepe theologische verdeeldheid 
die er tussen sommige Nederlandstalige jihadisten 
bestaat. Het hete hangijzer in deze discussie is de 
kwestie rond de theologische aard van takfir. De 
kwestie veroorzaakt wereldwijd verdeeldheid onder 
aanhangers van de jihadistische beweging. 

Nu er nauwelijks meer ISIS-propaganda wordt 
gedeeld op Nederlandse sociale mediapagina's 
wordt het Nederlandstalige jihadistische discours in 
toenemende mate bepaald door deze discussie over 
takfir. In het Nederlands taalgebied is 
één van de spilfiguren in deze discussie. Hij 
promoot het standpunt dat takfir een fundament 
(of beginsel) is waarop het islamitisch geloof 
gebaseerd is. Takfir is inherent aan het moslim-
zijn. Degene die zich op dit punt terughoudend of 
twijfelachtig opstelt, is volgens hem daarom zélf 
ongelovig. Hij vertolkt daarmee het gedachtegoed 
van 	 , en is in ieder geval al sinds 
2017 online actief. Hij vertaalt Arabischtalige 
leerstukken die onderbouwing geven aan zijn 
geloofsleer. Deze vertalingen verschijnen op 'Onze 
Religie Publicaties' en de Engelstalige variant 'Our 
Religion Publications' — voorheen 'Onze Religie'. 
Op deze pagina's wordt voortdurend kritiek geuit 
op (jihadistische) geestelijken omdat deze te laks 
of niet principieel zijn als het aankomt op het 
verketteren van andere moslims. 

De teksten van 	 en 'Onze Religie 
Publicaties' worden door jihadisten aangehaald in 
onderlinge discussies. ISIS-onderzoeker 

dichtte hem in 2017 zelfs een 
betrekkelijk prominente rol toe binnen Engelstalige 
online kringen. De meeste Nederlandstalige 
jihadistische pagina's spreken zich echter uit tégen 

Zie b.v. 	 t Internetmonitoring 44/2017 
Zie Weekbericht Internetmonitoring 2/2019 

`' De Arabische term voor fundament / beginsel van het 
geloof is 'aslad-Din` 

Zie voor achtergrond http://www.lihadica.com/caliphate- 
in-disarrav/; http://www.jihadica.com/the-extremist-wino-of- 
the-islamic-state/  

Signalement 2018/2 
Zie: 
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de standpunten van 	 --' i. Zij bestempelen zijn 
ideeën als te extreem en bestempelen hem daarom 
als lakfirr, 'extremist' of 'hazimi'. Ze beschuldigen 
hem er bovendien van dat zijn geloofsovertuiging 
voortdurend verandert. De afgelopen maanden 
werden op verschillende Nederlandstalige 
jihadistische sociale mediapagina's vertalingen van 
geestelijken gepubliceerd die deze 'extreme' 
theologische standpunten 'weerleggen'.'' 

Afgelopen week verscheen het nieuw opgerichte 
Telegramkanaal 

In de eerste berichten 
die op het kanaal werden geplaatst wordt een werk 
van de jihadistische ideoloog aangeprezen waarin 

- één van de meest invloedrijke 
jihadistische ideologen van dit moment - zich 
onder andere uitspreekt tegen te 'extreme' 
theologische standpunten met betrekking tot takfir. 

Waarschijnlijk woedt deze theologische discussie 
voorlopig voort en zullen de standpunten die 	• 

verkondigt de jihadistische gelederen blijven 
verdelen. 

Online publicatie over Erkenbrand 
bevestigt strategie van infiltratie 
alt-right gedachtegoed in 
openbaar bestuur 
De extreenrilinkse 'antifascistische onderzoeksgroep 
Kafka' heeft deze week een artikel op haar 
website gepubliceerd over het Nederlandse alt-right 
Studiegenootschap Erkenbrand. De aankondiging 
van de publicatie werd onder meer gedeeld via het 
twitteraccount van Kafka. In het artikel wordt 
ingegaan op de snelle opkomst en groeiende 
achterban sinds 2016 van Erkenbrand, maar ook op 
de 'angst, ruzie en een afsplitsing' door de 
toegenomen aandacht voor de organisatie en leden 
van Erkenbrand in de afgelopen twee jaren. Kafka 
meldt dat Erkenbrand snel landelijke bekendheid 
heeft verworven en binnen de internationale alt- 

17  Weekbericht Internetmonitoring 2/2019 
18  De naam Kafka is oorspronkelijk een acroniem voor 
Kollektief Anti Fascistisch/Kapitalistisch Archief. De 
onderzoeksgroep is afkomstig uit de kraakbeweging en doet 
sinds 1988 onderzoek naar zowel groepen als personen in 
Nederland die door haar als extreemrechts worden 
beschouwd, en de ontwikkelingen die daarmee samenhangen. 
Informatie van Kafka wordt vaak gedeeld met en door de 
links-extremistische actiegroep 'Anti-Fascistische Actie (AFA)`. 
19  https://kafka.nl/eikenbrand-onder-druk/  

right beweging gezag heeft opgebouwd. Het is een 
organisatie met een 'hoogopgeleid kader en dito 
sympathisanten, een flinke dosis zelfverzekerdheid 
en verschillende lijntjes naar Forum voor 
Democratie (FvD)' die 'daadwerkelijk invloed' heeft 
verworven. En een organisatie die binnen korte tijd 
al enkele grote conferenties heeft georganiseerd. 

Volgens Kafka is het infiltreren van een politieke 
partij, om zo het alt-right gedachtegoed 
sluipenderwijs gestalte te geven, een populair idee 
binnen kringen rond Erkenbrand. Verschillende 
Erkenbranders zijn daarom lid geworden van 
politieke partijen als FvD en PVV. - Daarbij moet de 
ware politieke intentie verborgen blijven. Tevens 
zouden leden van Erkenbrand zijn opgestapt of zijn 
afgesplitst. Enerzijds vanwege de non-activistische 
koers van Erkenbrand. Enkele ex-Erkenbranders 
vormen nu 'Identitair Nederland', een alt-right 
organisatie die naar eigen zeggen 'nadenkt over 
welke ideeën actionabel zijn'. Anderzijds omdat ze 
het door alle aandacht voor Erkenbrand niet meer 
veilig vonden en zagen dat hun ideeën ook werden 
opgepakt door gevestigde partijen (FvD, PVV, deels 
VVD), politici (onder wie ook minister Blok 
journalisten :ffygr, 
wetenschappers 
en diverse media en nieuwssites (De Telegraaf, 
GeenStijl, De Dagelijkse Standaard, The Post 
Online). 

Enkele ex-leden van Erkenbrand bevestigen het 
verhaal van Kafka. Ook een oud-Erkenbrander op 
Twitter, die tegenwoordig artikelen schrijft op de 
zeer radicale extreemrechtse website Fenixx.org, 
stelt in een reactie: 'Veel mensen die anders bij 
Erkenbrand zouden komen, zoeken nu hun heil bij 
partijen zoals FvD. Want dit dient evengoed de 
lange termijn agenda, en is veiliger dan bij EB 
gaan.' En: 'Het is ook niet zonder reden dat ik ben 
opgestapt. Naast ideologische verschillen, denk ik 
dat decentraal opereren en binnen de kaders van de 
gevestigde partijen veel effectiever en veiliger is. In 
één groep opereren is niets meer dan een doelwit 
schilderen voor de tegenstand.' En ook: 'Beter de 
radikale flank te zijn van een gevestigde partij, dan 

Zie ook Volkskrant.nl, 'Ex-lijsttrekker PVV Rotterdam: 'Ik 
vind dat etnische Nederlanders de meerderheid moeten 
vormen in dit land", 27 juli 2018. 
-- Zie Weekbericht Internetmonitoring 24/2018. 

Nu.nl, 'Minister Blok: 'Ik ken geen multiculturele 
samenleving die vreedzaam is", 18 juli 2018. 
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los te opereren zonder steun. Als men zich apart 
zet, valt men ook meer op.' 

In het verhaal van Kafka komt ook een ex-militair 
uit het Amerikaanse leger die nu in Nederland 
woont, aan het woord. Hij was, net als enkele 
andere Erkenbranders, actief bij het Nederlands 
Centrum voor Diaspora (NCD). Daar zetten zij zich 
in voor 'versoepelde toelatingseisen' en een 
'ruimhartige opvang in Nederland' voor blanke 
'Afrikaners', die worden gezien als een broedervolk 
in nood. Overigens is de laatste maanden niks meer 
vernomen van het NCD. 

Tijdens de periode van interne onenigheid en 
afsplitsing van Erkenbrand - vooral naar aanleiding 
van een artikel in de Volkskrant in 2017 - werden 
door de oude beheerder ook de toegangscodes van 
de website van Erkenbrand meegenomen, zo staat 
in het verhaal van Kafka. Sinds die tijd is het 
webadres van Erkenbrand veranderd van 
Erkenbrand.nl naar Erkenbrand.eu. Op deze 
website, maar ook via een eigen YouTube-kanaal, 
een nieuwskanaal op Telegram ('De Nieuwshoorn'), 
Twitter en Facebook, verspreidt Erkenbrand nog 
steeds door middel van artikelen, podcasts en 
bijdragen van internationale kopstukken uit de alt-
right beweging propaganda en literatuur over 
populaire thema's zoals rassenleer, afkeer jegens 
de overheid, links en cultuurmarxisten, 
antisemitisme, anti-feminisme en anti-globalisme. 
Ook wordt het trainen van eigen lichaam en voor 
gevechtshandelingen, al dan niet met wapens, 
gepropageerd om voorbereid te zijn voor 'de strijd' 
of 'burgeroorlog' om uiteindelijk te komen tot een 
(mannelijke) 'blanke etnostaat'. 

Uit het verhaal van Kafka komt verder naar voren 
dat een prominente spreker van de eerste 
Erkenbrand-conferentie in 2016 in Rotterdam 'de 
informele leider van een alt-right groep' is die is 
geformeerd rond het '/Medhall/'-forum op de 
website '8chan'. Dit toont aan dat naast de kanalen 
van Erkenbrand ook op andere plekken op internet 
door Nederlanders wordt gediscussieerd over het 
alt-right gedachtegoed. 

De Volkskrant, 'Alt-right in Nederland: Hoe Erkenbrand zich 
• opmaakt voor de strijd om een blanke natie', 19 november 
2017. 

Commentaar monitorspecialist 
Het beeld dat door de extreemlinkse 
onderzoeksgroep Kafka wordt geschetst over 
Erkenbrand komt grotendeels overeen met het 
beeld dat is opgetekend in de recent verschenen 
rapporten over rechts-extremisme van de AIVD en 
de NCTV. In het artikel van Kafka en in reacties 
op Twitter bevestigen enkele ex-Erkenbranders het 
beeld en de strategie rondom Erkenbrand en 
andere uitingsvormen in Nederland van het alt-
right gedachtegoed. Met name de strategie om, 
vaak met heimelijke intenties, het alt-right 
gedachtegoed via gevestigde rechtse partijen, 
media en organisaties te verspreiden in de 
Nederlandse samenleving en het openbaar bestuur 
te infiltreren, worden deels blootgelegd. Daarnaast 
blijven Erkenbrand en andere Nederlandse 
aanhangers van alt-right (nieuwe) personen 
aanspreken via hun eigen propagandakanalen en 
discussieplatformen op internet en door het 
organiseren van of deelnemen aan goed beveiligde 
en georganiseerde conferenties. 

Naast de eventuele gewelddadige 'strijd' of 
'burgeroorlog' om te komen tot een blanke 
etnostaat, is er vooral ook de niet-gewelddadige 
dreiging die uitgaat van het alt-right gedachtegoed 
tegen de democratische rechtsorde. De 
Nederlandse alt-right beweging, met het 
intellectuele Studiegenootschap Erkenbrand' als 
belangrijkste vertegenwoordiger, probeert dit erg 
extremistische gedachtegoed tot gemeengoed te 
maken en een culturele omwenteling te realiseren 
naar een maatschappij waarin racisme normaal 
wordt gevonden. In feite maken de aanhangers van 
alt-right gebruik van de zogenaamde theorie van 
het Overton-venster. Dit is het spectrum van 
gedachtegoed dat het grote publiek accepteert. Het 
idee is dat het venster wordt opgerekt door 
consequent zaken te benoemen die buiten het 
spectrum vallen. Dit moet uiteindelijk leiden tot 
een politiek bestel waarin de rechten van de 
'blanken' als vanzelfsprekend prevaleren. 

Het valt dan ook te verwachten dat vanuit links-
extremistische hoek een strategie zal worden 
ontwikkeld om het alt-right gedachtegoed te 

AIVD, 'Rechts-extremisme in Nederland. Een fenomeen in 
beweging', oktober 2018; NCTV, 'De golfbewegingen van 
rechts-extremistisch geweld in West-Europa', november 2018. 
)-5  Zie ook NRC Handelsbald, 'Hoe radicaal razendsnel 
acceptabel kan worden', 31 oktober 2015. 

7 
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bestrijden. Naast extremistische acties tegen 
organisaties als Erkenbrand, kunnen ook politici 
van Forum voor Democratie en de PVV en 
mogelijk ook prominente vertolkers van dit 
gedachtegoed als academici en journalisten het 
doelwit worden van dergelijke acties. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 36/2017 over 
bekladding van de voordeur van Thierry Baudet. 

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

Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse van de Nationaal 
Cobrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV), Net 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 w•vebsites 
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. 

Inhoudsopgave 

I. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

Politiek-salafistische invloeden in Arnhemse ICC 
Nour al Houda 

Stichting al-Himmah start in samenwerking met 
Islamboekenfonds actie voor aanschaf bibliotheek 

Linkse extremisten roepen op tot actie na 
arrestatie 

2 

3 

4 

Het weekbericht dient te worden behandeld als 
vertrouwelijk document. Voor verder gebruik en/of 
verdere verspreiding van het weekbericht graag 
overleggen met Analyse. Uw reacties zijn welkom op 
10.29 
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Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Politiek-salafistische invloeden in 
Arnhemse ICC Nour al Houda 
Het Islamitisch Cultureel Centrum (ICC) Nour al 
Houda in Arnhem kondigt op zijn Facebookpagina 
aan op 25 januari 2019 een Nederlandstalige lezing 
te organiseren met als thema 'Midden in de 
maatschappij' (zie afbeelding). 

-ffly~ en mol 
zijn 

sprekers gedurende deze avond. Andere 

•,~ prediken ook 
sinds het voorjaar van 2017 in dit ICC. Tevens zijn 
er vanuit dit ICC sindsdien diverse 
samenwerkingsverbanden aangegaan met 
salafistische organisaties, zoals Dar al-Fahm en 
moskee al Fath in Arnhem.  

Het ICC Nour al Houda stelt zich ten doel een 
actieve bijdrage te leveren op sociaal, cultureel, 
educatief en maatschappelijk gebied en zegt op de 
volgende terreinen actief te zijn: lezingen, 
islamitische bibliotheek, culturele activiteiten 
(zwemmen voor 'zusters', 'broeders' en kinderen), 
opvoedingsondersteuning (activiteiten, 
voorlichtingsbijeenkomsten, pedagogische 
begeleiding) en juridische en sociale hulp. Alle 
activiteiten vinden plaats vanuit islamitische 
grondbeginselen. Het centrum organiseert 
hiernaast ook inzamelingsacties (met name geld en 
kleding) ten behoeve van bijvoorbeeld de 
hongersnood in Somalië en Syrië maar ook voor 
eigen gebruik. Op 19 juni 2016 had het ICC een 
schuld van 700.000 euro. Het is niet duidelijk 
waaruit de schuld voortvloeide en hoeveel geld er 
uiteindelijk is ingezameld. 

Commentaar monitorspecialist 
Opmerkelijk in de politiek salafistische scene in 
Nederland is dat het Islamitisch Cultureel Centrum 
Nour al Houda een laag profiel heeft aangehouden, 
zowel in Arnhem als op landelijk niveau. De inzet 
van 41~104. bekend als loyale dienaar van 

kan een 
aanwijzing zijn dat het ICC in het netwerk van 

komt te verkeren. 

De 'aanwezigheid' van salafistische aanjagers - ten 
opzichte van hun relatief beperkte aantal in de 
moslimpopulatie - is bij diverse traditionele 
moskeeën en organisaties toegenomen. In hun 
streven om moskeebezoekers (met name 
jongeren) te bereiken, gaan moskeeën onbewust 
soms overstag en bieden zij radicale predikers een 
podium. De behoefte aan Nederlandstalige en goed 
onderlegde imams is nou eenmaal groot. Het 
ontbreekt deze moskeeën vaak aan een duidelijk 
geformuleerde visie waarop zij terug kunnen vallen 
en waarmee zij dergelijke sprekers buiten de deur 
kunnen houden. Salafistische predikers spelen hier 
behendig op in en vergroten op die manier hun 
invloedssfeer. Dit is ook het geval bij het van 
oorsprong gematigde Islamitisch Cultureel Centrum 
Nour al Houda in Arnhem. De intentie van het ICC 
om 'midden in de maatschappij' te willen staan, 
betekent mogelijk een accentverschuiving van 
`zuiver dawa' naar meer 'sociaal engagement'. Dit 
zou kunnen leiden tot meer betrokkenheid bij 

' Zie website Islamitisch Culture& Centrum Nour al Houda 
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Nadat politiek-salafistische sprekers een platform is 
geboden in ICC Nour al Houda is er sprake van een 
tendens in het discours van het islamitisch 
centrum. Door hun greep op het dagelijkse leven 
van moslims te verstevigen, handig in te spelen op 
het gepolariseerde klimaat, onderling pragmatische 
samenwerkingsverbanden aan te gaan en zich op 
te werpen als enige legitieme vertegenwoordiger 
van de moslimgemeenschap, slagen salafistische 
aanjagers erin gelijkgestemden aan te spreken en 
andersdenkenden te marginaliseren. De impact van 
deze salafistische aanjagers leidt tot zowel 
openlijke als heimelijke antidemocratische 
tendensen, ondermijnende activiteiten en het 
afwijzen van het gezag van de Nederlandse 
overheid. 

Stichting al-Himmah start in 
samenwerking met 
Islamboekenfonds actie voor 
aanschaf bibliotheek 
Op 18 januari 2019 plaatstte het Islamboekenfonds 
(IBF) een bericht op haar Facebookpagina over een 
internationale boekenbeurs dat op 7 februari 2019 
wordt georganiseerd in Casablanca. IBF schrijft 
daar aanwezig te zijn om stichting al-Himmah te 
helpen aan een islamitische bibliotheek:'de stichting 
staat bekend om het verspreiden van islamitische 
kennis en het klaarstomen van leerlingen om 
islamitische kennis door te geven'. 'Volgers' van 
zowel IBF als al-Himmah worden gevraagd donaties 
te doen middels een 'fikkie'. Het streefbedrag om 
dit mogelijk te maken is 5000,- euro. 

Het IBF is een stichting gevestigd in Ede die in 
binnen- en buitenland gratis islamitische boeken 
verspreid. Voorman is 

Eind 2016 
was het IBF actief in Colombia waar het een dawa 
project initieerde. Naast het IBF beheert 
ook het initiatief Talibsupport en is hij betrokken 

Facebook van Islamboekenfonds 
Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 24/2018 

bij Hijaamahadviezen dat alternatieve (islamitische) 
geneeswijzen aanbiedt.' 

Afbeelding 

Al-Himmah is een initiatief dat sinds 6 juni 2018 
actief is in Zaandam. Al-Himmah organiseert 
regelmatig theologische lezingen, activiteiten zoals 
het memoriseren van de Quran, sportactiviteiten 
voor 'broeders' en 'zusters', Arabische taallessen en 
islaamstudies voor kinderen in de leeftijdscategorie 
5 tot en met 14 jaar en jongerenavonden. Sinds al-
Himmah haar deuren in juni 2018 voor publiek 
heeft geopend, vraagt het haar 'volgers' geregeld 
om donaties. Zo werd in december 2018 
opgeroepen donaties te doen voor 'vergroten van 
de gebedsruimte en het tapijt'. Het gewenste 
bedrag van 6000,- euro werd in twee weken 
verzameld. 

Voorman van stichting al-Himmah is 
predikt vaak in de 

Blauwe Moskee in Amsterdam en heeft in het 
verleden ook gastlezingen gegeven in onder andere 
de politiek-salafistische El Feth moskee in Tilburg en 
bij Stichting Moslim Jongeren (SMJ) Utrecht. In 
januari trad hij naar eigen zeggen 

Centrum de Middenweg in Rotterdam. 
predikt zowel in het Nederlands als in het 

Arabisch. 	biedt ook al enige tijd `Umrah 
reizen' aan, waar hij als begeleider mee gaat naar 
Mekkah en Medina voor de jaarlijkse Hadj 
[bedevaart voor moslims]. Eind 2018 bracht hij een 
bezoek aan Jeddah waar hij een internationale 
boekenbeurs bezocht. 	is ook enkele jaren 
betrokken als 	 bij de 

Facebook van Hhijaamahadviezen 
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islamitische basisscholen El Amien in Amsterdam. 
Deze kwamen in 2014 in opspraak wegens 
`wanbeleid'. Uit open bronnen blijkt dat 
gedurende deze periode actief was voor El Amien. 

Commentaar monitorspecialist 
Het is weinig verassend dat het IBF en al-Himmah 
samenwerken om een islamitische bibliotheek te 
realiseren. Zowel 	 is leerling 
geweest van 	 en zij fungeren nog 
altijd als 'steunpilaren' voor 	 en 

zijn beiden bovendien actief (geweest) in 
het salafistische netwerk rondom stichting al-Fitrah 
die beheerd wordt door 

zet zich al jaren in voor islamitisch 
onderwijs. Eerder via zijn rol als godsdienst-
cotirdinator en nu via zijn eigen stichting al-
Himmah. Ook uit zijn buitenlandse bezoeken (aan 
onder andere ledda) blijkt zijn interesse voor 
islamitisch onderwijs. Met een eigen islamitische 
bibliotheek professionaliseert stichting al-Himmah 
steeds verder en positioneert het zich mogelijk 
over een tijd verder als salafistisch kennisinstituut. 

Linkse extremisten roepen op tot 
actie na arrestatie 
De bekend linkse extremiste 	 ›~.tig gl is deze 
week gearresteerd, zo meldt de website van de 
515".31M:W~Werdg Deze steungroep is 
gevormd om solidariteit met 	~ki te 
organiseren. De arrestatie volgt 	 5§y 
m:r,~~ Hiermee is haar eerdere 
veroordeling definitief geworden en moet ze 

De veroordeling van de asielrechtenextremiste 
kende een lange weg.7; 

,1,~~Mrdáti 

rfsmd Daarin kritiseerde ze in scherpe 
bewoordingen de onderdrukking van vluchtelingen, 

Wanbeleid bij islamitische basisscholen E! Armen', 15 juli 
2014, Parool 

en riep ze op tot verzet. 

12.1 
REMEMIZONEMEMI~M~M.-..,2, 
M MEI IE 1~111M~11"~A 

RIMEMEM~~1111~~ 
DIM1~.~11~1~ 
EMMY 	193E/01~1~M 
MS-," • 22, 

Op sociale media en websites reageren diverse 
extreemlinkse actiegroepen en linkse extremisten 
boos en strijdbaar op de arrestatie. Iemand schrijft: 
'Gevangenisstraf vanwege het gebruik van het recht 
op vrije meningsuiting? Sinds wanneer leven we 
hier in het Turkije van Erdogan?' De 	MNIA 

roept op tot protestacties. De 
steungroep spreekt van een aanval op het vrije 
woord, roept daarom op tot haar onmiddellijke 
vrijlating en vraagt mensen om die oproep 'in 
woord en daad' te ondersteunen. De actiegroep 
'Nijmegen Anarchist Black Cross' heeft op 
Indymedia en Twitter een foto geplaatst met een 
solidariteitsbanner met de tekst: 'Oranje is (still) 
not the new Black - Every prison is an insult to 
human decency - 
Andere online reacties vragen om 'veel ophef', 
spreken van een 'politieke gevangene in Nederland' 
en richten hun woede onder meer op 
staatssecretaris Harbers, de Dienst Terugkeer en 
Vertrek (DT&V) en de IND. Daarbij wordt 
opgeroepen de `deportatieindustrie' te 'slopen' en 
een solidariteitsdemo te houden bij haar cel zodra 
bekend is waar ze vastzit. 

Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *" 
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Overigens houdt de 	y4 	 de 
komende weken diverse informatieavonden over 

Het betreft hier de presentatie 
van een boekje dat de 
over deze zaak uitbrengt. Op 26 januari 2019 is de 
aftrap in Amsterdam, daarna volgen avonden in 
Utrecht, Leiden, Rotterdam, Leiden, Den Haag en 
Nijmegen. 

heeft eerder plaats gevonden en leidde toen niet 
tot vervolging van degenen die de teksten 
verspreidden. Wat vervolgens weer leidde tot het 
verwijt van willekeur in de vervolging. 

Commentaar monitorspecialist 
Naast de genoemde 'opruiende teksten' en 

is de bekende 
asielrechtenextremiste 	 ook 
geregeld in verband gebracht met andere, deels 
ook buitenwettelijke, acties door linkse 
extremisten. Het gaat daarbij om de vernieling van 
een hek en andere protestacties bij 'Kamp Zeist', 
bekladdingen en de oproep tot acties jegens 
organisaties en mensen die zich bezig houden met 
de uitvoering van het Nederlandse asiel- en 
uitzettingsbeleid. Ook lijkt ze de penvoerder of in 
ieder geval betrokken te zijn geweest bij de 
'Anarchistische Muurkranten' die geregeld in Den 
Haag in het straatbeeld zijn verschenen. Bekend is 
dat 	 naast de artikelen op haar eigen 
website ook schrijft voor het links-activistische blog 
Krapuul.nl. In het Weekbericht Internetmonitoring 
is geregeld aandacht geschonken aan haar. 

De arrestatie en celstraf van 	 zal 
mogelijk leiden tot, deels ook buitenwettelijke, 
acties van sympathisanten en linkse extremisten. 
Mogelijk doelwit van acties door 
asielrechtenextremisten zijn zoals gebruikelijk 
allerlei personen en organisaties die op één of 
andere manier betrokken zijn bij de uitvoering van 
het asiel- en uitzettingsbeleid: DT&V, de IND, 
detentiecentra, gemeenten, politici en bedrijven die 
een bijdrage leveren zoals KLM, Schiphol, 
beveiligingsbedrijven, wapenindustrie (Thales) en 
bouwbedrijven. Geweld tegen personen valt niet 
onder de gebruikelijke modus operandi, maar 
(online) intimidatie wel. Verder zijn ook 
gevangenissen en de politie voor linkse extremisten 
mogelijk gelegitimeerde doelwitten van acties. 
Daarnaast zullen sympathisanten de 'opruiende 
teksten' op basis waarvan 	 is 
veroordeeld, gaan delen op sociale media en via 
posters in de straten. Zij zullen zich hierbij 
beroepen op de vrijheid van meningsuiting. Dit 
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Disctalmer 

Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse van de Nationaal 
CoOrdinator Terrorismébestrijding 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 iniebs tes 
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 

Extremisme, radicalisering en polarisatie 

Commotie na bekendwording plannen voor 
onaangekondigde demo Pegida in Den Haag 

M` k131 van prediker met laag profiel naar 
salafistische activist 

2 

3 

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

Commotie na bekendwording 
plannen voor onaangekondigde 
demo Pegida in Den Haag 
De extreemrechtse anti-islambeweging Pegida 
Nederland zou zondag 27 januari 2019 voornemens 
zijn geweest een niet bij de gemeente aangemelde 
demonstratie te organiseren. De bedoeling was om 
vanaf het plein aan de Fruitweg in de Haagse 
Schilderswijk (vlakbij de as-Soennah moskee) een 
wandeling door de Schilderswijk te maken. De route 
liep via de as-Soennah moskee richting de al-Fath 
moskee. De demonstratie van afgelopen zondag is 
uiteindelijk niet doorgegaan. 

De plannen van Pegida leidden evenwel tot 
commotie; het moskeebestuur van as-Soennah riep 
haar achterban op sociale media op om niet de 
confrontatie op te zoeken of om zich uit de tent te 
laten lokken. 
respectievelijk 

riepen op sociale media op om een 
vreedzame muur om de as-Soennah moskee te 
vormen. De oproep van 	om Pegida te 
verhinderen voor de moskee te demonstreren is 
inmiddels verwijderd of aangepast, vermoedelijk 
door hemzelf. Eenzelfde oproep voor het vormen 
van": 4m,„~pm om de moskee klonk ook 
bij een eerdere wél aangemelde demonstratie van 
Pegida in juni 2018.' Toen wilde Pegida een 
barbecue houden voor de as-Soennah moskee, 
maar kreeg van de burgemeester van Den Haag 
alleen toestemming om op een andere locatie in 
Den Haag te demonstreren uit vrees voor 
ongeregeldheden. 

Stichting as-Soennah dankt in een reactie de eigen 
achterban, de politie-eenheid Den Haag en diverse 
maatschappelijke organisaties en politieke partijen 
voor hun steun en betrokkenheid bij het 
belemmeren van 'de neonazi's van Pegida' om hun 
'haat en xenofobie te injecteren in onze pluriforme 
wijk'. Wel meent het moskeebestuur dat er een 
duurzame oplossing gevonden moet worden voor  

'de continue dreiging die van deze verwerpelijke 
organisatie uitgaat'. `De verantwoordelijke 
autoriteiten moeten duidelijk een rode lijn trekken, 
anders zullen de spanningen in de wijk blijven 
toenemen', aldus het moskeebestuur. 

Ook Pegida heeft een reactie geplaatst op de eigen 
Facebookpagina. Hierin wijst Pegida naar berichten 
op sociale media van 	- 	' ten 
aanzien van deze demonstratie, waarin volgens 
Pegida sprake is van opruiing en het oproepen tot 
het verstoren van een demonstratie. Pegida meent 
dat er - als' 	 ; niet worden 
gesommeerd de berichten van sociale media te 
verwijderen en een bezoekje van de politie krijgen 
- met twee maten gemeten wordt door het OM. Het 
OM zou namelijk wel over zijn gegaan tot 
vervolging van , 	in de zaak met de 
'blokkeerfriezen'. In een onafhankelijk en objectief 
rechtssysteem in Nederland kan het niet anders dan 
dat het OM nu ook tot vervolging overgaat, stelt 
Pegida. 

Commentaar monitorspecialist 
In het huidige maatschappelijke klimaat in 
Nederland is stevig gepolariseerd. Die polarisatie 
wordt geregeld extra zichtbaar als gevoelige 
onderwerpen opspelen. Dit kan bijvoorbeeld te 
maken hebben met het figuur Zwarte Piet, met 
uitingen van vermeende verheerlijking van 
hoofdpersonen uit het koloniale verleden, of op het 
thema 'islam'. Niet zelden wordt door de 
betrokkenen dan naar de overheid gekeken om op 
zo'n manier op te treden zodat de belangen van de 
eigen groep behartigd worden. 

De commotie na de niet aangemelde demonstratie 
van afgelopen zondag is (wederom) een voorval 
waarin duidelijk naar voren komt dat zelfverklaarde 
vertegenwoordigers van 'hét anti-islam geluid' 
tegenover 'de moslims' (in dit geval Pegida en as-
Soennah) naar het handelen van de overheid 
kijken om hun belangen te beschermen - en als dit 
naar hun gevoel niet (voldoende) gebeurt zich als 
slachtoffer te positioneren. Welke vorm van 
optreden er ook plaatsvindt, met zulke 
tegengestelde belangen zal in dergelijke casuïstiek 
altijd bij ten minste één, en waarschijnlijk zelfs 
beide, van de partijen verontwaardiging klinken. 

Het blijft daarom van belang als overheid duidelijk 
Zie ook Weekbericht Intérn,-:!•7 	ing 2/2019 

	 haar handelen of het niet ingrijpen zo neutraal 
7  Zie ook Weekbericht Intcr 	:ing 23/2010 
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Deze 
stichting stelt zich ten doel de maatschappelijke 
positie van behoeftigen en jongeren te bevorderen, 
met de focus op moslims en 'nieuwe moslims'. 

Verder trekt hij op met andere 
invloedrijke 
/4~' 
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mogelijk te onderbouwen en motiveren. Hoewel dit 
nog steeds op onbegrip zal leiden bij (een deel 
van) de betrokkenen, maakt het je handelen wel 
transparant en minder open voor interpretatie door 
derde partijen. Bovendien wordt dan ook voor het 
bredere publiek inzichtelijk gemaakt hoe en 
waarom bepaalde besluiten genomen zijn. 

is in g' 	figi opgericht en gevestigd in 
,ffign . De naam van de stichting is afgeleid 

van het Arabische woord 

betekend. De stichting tracht haar 
doelstellingen te bewerkstelligen door 
kennisoverdracht middels opleidingen, cursussen 
(online en op locaties), lezingen (Arabisch, Berbers 
en Nederlands) en 'andere vormen van 
kennisoverdracht', aldus de stichting. Daarnaast 
biedt 	hulpverlening aan ouderen en gezinnen 
(huwelijk, scheiding en opvoeding) in Nederland en 
daarbuiten. Zo zamelt de stichting ook geld in voor 
liefdadigheidsinitiatieven in Marokko. 

speelt een 
prominente rol in de stichting. Hij staat in het  

politieke salafistische milieu bekend als trouwe 
leerling van 	 en trouwe bondgenoot 
van p",w;,, 	 m.] . Na ast zijn 
werkzaamheden voor 	verzorgt 
lezingen in verschillende salafistische moskeeën. Hij 
is onder meer actief in 

ontvouwt plannen om een groot 
samenwerkingsnetwerk op te bouwen om haar 
diensten in heel Nederland aan te bieden. Deze 
netwerkuitbreiding is tot dus ver alleen zichtbaar in 
salafistische kringen in Nederland. 

Zoals de benaming van stichting 	; aangeeft, en 
ook uit de website voortvloeit, heeft deze 
organisatie ook internationale ambitie. De stichting 
is van plan om eerst een stevige infrastructuur in 
Nederland op te zetten en daarna buiten de grenzen 
uit te breiden. 

Commentaar monitorspecialist 
Tot kort geleden had 	 een laag 
profiel aangenomen. Hij ontplooide slechts 
predikingsactiviteiten in het Nederlands, Arabisch 
en Berbers. Met de huidige plannen lijkt hij zich 
ook toe te leggen op maatschappelijke 
dienstverlening. Deze koersverlegging past binnen 
de - al geruime tijd waarneembare - trend van 
oriëntatie van politieke salafisten op de 
hulpverlening aan moslim jongeren en gezinnen. 
	 behoort tot de Nederlandstalige politiek- 

salafistische aanjagers die zich met name inzetten 
op verdere professionalisering van de salafistische 
beweging. Dat uit zich in verschillende vormen: 
een stevige — en steeds meer groeiende — nadruk 
op onderwijs, een bewuste strategie ten aanzien 
van de 'wieg tot graf' aanpak en het bewust 
bekleden van bestuursfuncties in moskeeën en 
stichtingen. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 4/2019 
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Di claimer 

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

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

Inhoudsopgave 

I. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

Rechts-extremisten mengen zich openlijk in demo 
'Gele Hesjes' 

Leerstuk 'van het goede einde' ten dienste van 
politiek-salafistische bewustwording 

Omstreden stichting Ibaadu Arra hmaan 
ondervindt wederom problemen met haar bank —
dit keer wel einde stichting? 

2 

2 

3 

4 

Het weekbericht dient te worden behandeld als 
vertrouwelijk document. Voor verder gebruik en/of 
verdere verspreiding van het weekbericht graag 
overleggen met Analyse. Uw reacties zijn welkom op 
10.2g 
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Ex re 'sr e, • 
radicalisering en 
polarisatie 

Rechts-extremisten mengen zich 
openlijk in demo 'Gele Hesjes' 
De rechts-extremistische partij de Nederlandse 
Volks-Unie (NVU) heeft deze week via een 
promotievideo op Facebook, YouTube en Twitter 
opgeroepen voor een demonstratie in 
samenwerking met 'Gele Hesjes Utrecht' op 24 
maart 2019. De demonstratie moet 's middags 
plaatsvinden bij het Jaarbeursplein in Utrecht. In de 
promovideo van de NVU worden leuzen getoond als 
'Baas in eigen land', 'Rune rot op' en 'Grenzen 
dicht'. De video is gemaakt met iMovie, een 
programma waarmee consumenten relatief 
makkelijk video's kunnen maken en bewerken. 

Er zijn in de afgelopen weken diverse geweldloze 
'gele hesjes'-demo's in Utrecht geweest. Tevens zijn 
diverse 'gele hesjes'-pagina's uit Utrecht op 
Facebook actief. Op de Facebookpagina 'Gele hesjes 
uit Utrecht' (slechts enkele volgers) wordt melding 
gemaakt van een demonstratie op 24 maart 2019 
bij de Jaarbeurs in Utrecht met de naam 'Tocht door 
Utrecht Rutte Rot Op'. Er wordt op deze pagina 
vooralsnog niets vermeld van betrokkenheid van de 
NVU bij de demonstratie. Wel hebben enkele 
bekende rechts-extremisten, onder wie 

, hun belangstelling voor het op 
Facebook aangemaakte evenement getoond. 
Op de Facebookpagina van de openbare groep 'Gele 
Hesjes Utrecht' (29 leden) wordt tot nu toe geen 
melding gemaakt van een demo op 24 maart. Er is 
ook nog een besloten groep 'Gele Hesjes Utrecht' 
(71 leden) op Facebook actief. 

De oproep door de NVU is ook opgemerkt door 
diverse regionale afdelingen van de links-
extremistische actiegroep 'Anti-Fascistische Actie' 
(AFA). Onder meer 'AFA Noord' en 'AFA-Amsterdam' 
berichten op Facebook over de oproep van de NVU. 
'AFA Noord' schrijft: 'Nadat hier al gewaarschuwd is 
over de extreemrechtse inmenging bij de gelehesjes 
komen we nu aan bij een volgend hoofdstuk. 24 
maart staat er een demonstratie gepland van de 
gelehesjes in Utrecht maar nu in samenwerking met 
de Nederlandse Volks Unie. 
Dit is een zorgwekkende ontwikkeling waarbij 
extreemrechts zich openlijker gaat manifesteren, in 
speelt op sociale thema's en de ruimte krijgt om 
hun haat/gif te verspreiden.' De links-extremisten 
benadrukken dat deze inmenging door rechts-
extremisten niet in iedere 'gele hesjes'-groep 
speelt, maar waarschuwt dat de grenzen steeds 
meer vervagen en dat er bij sommige 'gele hesjes' 
geen bezwaar bestaat tegen inmenging door rechts-
extremistische 'kopstukken'. Op de Facebookpagina 
van 'AFA-Amsterdam' wordt gesteld dat 'men' in 
Amsterdam 'actief bezig' is om rechts-extremisten 
te weren uit de groep 'Gele Hesjes Amsterdam'. 

Commentaar monitorspecialist 
Sinds november 2018 zijn er op sociale media 
tientallen oproepen voor lokale demonstraties 
namens de 'gele hesjes' in Nederland verschenen. 
De beweging is komen overwaaien uit Frankrijk, 
maar is qua aantallen, achtergronden, intensiteit 
en geweld niet met elkaar te vergelijken. Veel van 
de demonstraties in Nederland trokken hooguit 
enkele tientallen deelnemers, maar sommige, zoals 
in Den Haag en Maastricht, enkele honderden. Tot 
nu toe zijn deze demonstraties, in tegenstelling tot 
die in Frankrijk en een enkele keer in België, 
geweldloos verlopen. Alleen op 29 december 2018 
was er tijdens een protestmars van de gele hesjes 
in Den Haag sprake van 'een gespannen sfeer' en 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 48/201S 
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heeft de politie meerdere keren moeten ingrijpen 
en enkele personen aangehouden. 

is tot twee keer 
toe opgepakt door de politie, onder meer voor 
online opruiing. 

Tot nu toe hebben de organisatoren van 'gele 
hesjes'-demonstraties in Nederland steeds 
geprobeerd om de acties los te weken van 
ideologieën en het links-rechts denken om de 
beweging zo groot mogelijk te maken. Het 
algemene sentiment bij de demo's van de 'gele 
hesjes' in Nederland was 'anti-overheid'. Daarnaast 
waren de grieven van de deelnemende 
actievoerders erg divers, zoals boosheid over 
accijnzen, de gezondheidszorg, pensioenen, de 
regering en de EU. Daarnaast kwamen er ook 
vaker thema's op de voorgrond zoals anti-migratie 
en anti-islam, waardoor een deel van de (vooral 
linkse) deelnemers afhaakten. De meeste 
deelnemers bij 'gele hesjes'-demonstraties in 
Nederland zijn te typeren als 'boze burger' of 
'populistisch rechts'. Zo is bekend dat rechts-
populistische politici en opiniemakers voorop liepen 
bij diverse 'gele hesjes'-demo's. Op 13 januari 
2019 is in Utrecht een protest van 'Rode Hesjes' 
geweest, georganiseerd door links-activistische 
actievoerders van onder meer de Internationale 
Socialisten met meer 'linkse thema's' als anti-
kapitalisme, anti-neoliberalisme, klimaat en nadruk 
op inclusiviteit. 

Rechts- en links-extremisten zijn constant op hun 
hoede om te voorkomen dat hun ideologische 
tegenstanders het protest in hun voordeel kunnen 
uitbuiten. Bij diverse demonstraties van de 'gele 
hesjes' zijn aanhangers van rechts-extremistische 
actiegroepen gesignaleerd. Niet zozeer als 
aanjager, maar als deelnemer, mogelijk met als 
doel te rekruteren voor de eigen organisatie. De 
openlijke oproep van de rechts-extremistische 
partij de NVU om in samenwerking met 'Gele 
Hesjes Utrecht' te gaan demonstreren, is voor de 
links-extremistische actiegroep AFA blijkbaar een 
belangrijk signaal. Er moet daarom op 24 maart 
2019 in Utrecht rekening worden gehouden met 
een tegenactie vanuit links-extremisten en 
mogelijk een kleinschalige confrontatie tussen  

beide groepen. Verder blijkt uit signalen op sociale 
media dat links-extremisten in bijvoorbeeld 
Amsterdam actief zijn om rechts-extremisten te 
weren bij 'gele hesjes'-demonstraties, wat ook tot 
kleinschalige fricties, tegenacties of confrontaties 
kan leiden. 

Leerstuk 'van het goede einde' ten 
dienste van politiek-salafistische 
bewustwording 
~:g 	vox 	 gaf . 	, 
op 	 een lezing in 
moskee M. Akif Arsoy in Harderwijk. Twee zaken 
vallen daarbij op. In de eerste plaats predikt 

1 hier in een Turkse Diyanet-moskee, daar 
waar hij dat vaak doet in Marokkaanse kringen. Hij 
vermijdt consequent Marokkaanse moskeeën en 
houdt zijn lezingen in lokalen van politiek-
salafistische organisaties of gehuurde publieke 
ruimten. In de tweede plaats predikt 	over 
het typisch salafistisch thema van 'het goede einde' 
[Husn a/-Khatima] met als centraal onderwerp de 
dood. 

Afbeelding 

'Het goede einde' betekent dat de moslim zijn hele 
leven inricht naar de voorschriften van de profeet 

Hollanda Diyanet Vakfi Mehmet ASkif Ersoy Cami in 
Harderwijk 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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opdat hij uiteindelijk als een 'goede moslim' sterft. 
Het is derhalve het afstand nemen van alles wat 
God heeft verboden, tot inkeer komen, hem 
gehoorzamen, aanbidden en zijn wetten naleven. 
In deze lezing maakt 	moslims bewust van 
'het goede einde' en de consequenties van het doen 
en laten in dit wereldse leven voor de dood, in het 
hiernamaals. Zo wordt de moslim geconfronteerd 
met het hellevuur als straf van God indien hij/zij 
niet tot inkeer komt. Een goede moslim die naar 
'het goede einde' streeft, zal geloof en gedrag 
moeten zuiveren van zondes zoals nieuwlichterij, 
moreel verval en onrechtvaardigheid. Zo zal een 
moslim afstand nemen van kwade begeerlijkheden 
van de goddeloze samenleving. Dit betekent onder 
andere de onreinheid van de pornografie, 
verderfelijkheid van homoseksualiteit en ontering 
van vrouw door vermenging van seksen. 

in 
in as- 

Wat betreft het onderwerp van de preek van 
kan gesteld worden dat het leerstuk van 'het 

goede einde' behoort tot de kern van de 
normatieve islam en de islamitische orthodoxie. 
Met het prediken hierover is niets mis. Echter 
geven politieke salafisten altijd een politieke draai 
aan religieuze thema's. Het leerstuk van 'het goede 

• 	 
IMMIMMINMESEMMEMMINEIMEMIEW% 

1111111111~1~! 
1111111111111~~11111ESIERNEREEMI~0,2  

einde' wordt hier aangegrepen om jongeren aan te 
sporen om aan zichzelf te twijfelen en een 
schuldgevoel aan te praten. Zij moeten de meest 
essentiële opvattingen, houding in het leven en 
kenmerken van hun gedrag in twijfel gaan trekken, 
waardoor zij hun zelfvertrouwen verliezen en hun 
perceptievermogen ondermijnd wordt met als 
gevolg een gevoel van machteloosheid. In deze zin 
werken politiek- salafistische predikers op dezelfde 
wijze als sekten. 
Door moslimjongeren op deze ingrijpende wijze 
met de dood te confronteren, worden ze gevoelig 
gemaakt voor acceptatie van extremistische 
opvattingen, afwijzing van de westerse levensstijl 
als pleurale samenleving en afwijzing van het 
secularisme als maatschappelijke en politieke orde. 

De door 	aangehaalde thematiek en 
uitspraken passen in het beeld dat de recente jaren 
over hem is ontstaan. 

dat tot 
ophef leidde omdat de prediker zijn aanhangers 
waarschuwde voor het luisteren naar popmuziek, 
het drinken van alcohol en de vermenging van 
mannen en vrouwen in het publieke domein. Ook 
riep 	eerder zijn volgers op Facebook op 
geld te doneren voor terrorismeverdachte 

- 

Omstreden stichting Ibaadu 
Arrahmaan ondervindt wederom 
problemen met haar bank - dit 
keer wél einde stichting? 
Op 23 januari 2019 publiceerden Nieuwsuur en NRC 
een artikel over islamitische hulporganisaties in 
Nederland. Een aantal van deze organisaties 
ontplooien vanuit Nederland projecten om 
humanitaire hulp te bieden aan hulpbehoeftigen in 
Syrië. Dit gebeurt in samenwerking met de 

., die de grensstreek 

	

Zie: 'Hoe Nederlandse liefdadigheid tei 	..Jrn 

	

jihadisten', 23-01-2019, ,,,/,,vw.nrc,n1 er, 	neg 
verzoek OM in terrorismeonderzoek`„ 23-01-20L9, 
www.nos.nl. 

Commentaar monitorspecialist 
De lezing van 	in de Diyanet-moskee in 
Harderwijk past binnen de landelijke trend van 
salafisering van een deel van Turkse moskeeën, 
inclusief Diyanet-moskeeën. De uitnodiging van 
een Marokkaanse prediker van salafistische 
signatuur door een Diyanet-moskee was tot voor 
kort nauwelijks denkbaar. Omgekeerd is in het 
verleden vaak geconstateerd dat Turkse 
salafistische predikers predikten binnen politiek-
salafistisch georiënteerde moskeeën: 

in Tilburg , 
alFitrah in Utrecht en 
Soennah in Den Haag. 
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met Syrië op zijn duimpje kent. Nieuwsuur en NRC 
schrijven dat 	in januari in Turkije is 
gearresteerd en kort vastzit op verdenking van het 
rekruteren voor - en financieren van - terrorisme. 
Een deel van de humanitaire hulp vanuit Nederland 
zou terecht zijn gekomen bij terroristische 
strijdgroepen in Syrië. In de berichtgeving van 
Nieuwsuur en NRC worden drie Nederlandse 
stichtingen genoemd die intensief hebben 
samengewerkt met 	: stichting Babycare 
(Geleen), stichting Racha (Amsterdam) en stichting 
Ibaadu Arrahmaan (Hoofddorp). Stichting Babycare 
heeft in een reactie betrokkenheid bij 
terrorismefinanciering ontkend. 
Stichting Racha is sinds augustus 2015 niet meer 
actief op sociale media. Zowel Babycare als Ibaadu 
Arrahmaan plaatst nog altijd met enige regelmaat 
updates van projecten en activiteiten die de 
stichtingen in het buitenland ontplooien op hun 
Facebookpagina's. Naast Syrië is Ibaadu Arrahmaan 
ook actief in Afghanistan, Somalië en heeft eind 
2018 aangegeven ook activiteiten te willen 
ontplooien in Kameroen. Uit open bronnen is 
bekend dat 

, naar Syrië is uitgereisd om zich 
aan te sluiten bij Jabhat al-Nusra. Stichting 
Babycare is naast Syrië ook actief in Jemen. Ook 
van Babycare is uit open bronnen bekend dat er in 
het verleden Nederlandse jihadisten actief zijn 
geweest voor de stichting. Ook deed de FIOD in 
februari 2017 een onderzoek naar 'verdachte 
transacties' en heeft 	 Babycare op 
de Terroristenafdeling in Vught vastgezeten. 
Ibaadu Arrahmaan kondigde op 22 augustus 2018 
op haar Facebookpagina het einde van de stichting 
aan, nadat het problemen had ondervonden met 
haar bank. Uit online berichtgeving blijkt dat de 
bank het contract met de stichting heeft verbroken 
omdat donaties werden gedaan waarbij 'Syrië' werd 
vermeld. Ook zouden automatische incasso's door 
donoren te laat zijn stopgezet:Een verzoek aan de 
bank lijkt uitkomst te bieden waar Ibaadu 
Arrahmaan op 27 augustus 2018 op haar 
Facebookpagina schrijft werkzaamheden 'voort te 
zetten'. 

Zie ook 	, rich 	I non itoring 23/2018 
Zie ook ,,'Ic ,.2kooricht 	r•etrrionitoring 39/2018 

Op 4 februari 2019 schrijft Ibaadu Arrahmaan 
wederom dat het problemen ondervindt met haar 
bank: 'onze rekening bij ABN AMBRO is geblokkeerd 
dus gelieve niks over te maken naar dat 
rekeningnummer [..] Het gaat om een onterechte 
blokkering dus de zaak wordt in sha Allaah juridisch 
aangepakt en we houden jullie up-to-date' schrijft 
het initiatief. De afgelopen dagen heeft Ibaadu 
Arrahmaan wederom een zestal korte video's op 
haar Facebookpagina geplaatst van waterputten die 
het geslagen heeft na donaties te hebben 
ontvangen van 'zusters'. Waar deze waterputten 
zijn aangelegd, schrijft het initiatief niet. 

Commentaar monitorspecialist 
In Nederland zijn tientallen islamitische 
hulporganisaties actief die zich in het buitenland 
inzetten voor hulpbehoeftigen. Deze beroepen zich 
op sadaqa: een islamitisch concept waarbij 
moslims middels liefdadigheid wordt gevraagd een 
vrijwillige donatie te doen voor hulpbehoeftigen. 
Een aantal van deze hulporganisaties zijn actief in 
conflictgebieden waaronder in Syrië, Afghanistan, 
Myanmar, Jemen en Gaza. 

Er zijn om verschillende redenen zorgen om een 
aantal van deze hulpverleningsorganisaties. Zo is 
er van een aantal bekend dat kernleden actief zijn 
(geweest) in jihadistische netwerken en/of hebben 
vastgezeten op de Terroristenafdeling. Ook zijn er 
hulporganisaties die activiteiten ontplooien in 
conflictgebieden waar jihadistische of terroristische 
groeperingen actief zijn en controle over het 
gebied uitoefenen. Ten slotte zijn er Nederlandse 
hulporganisaties die gepropageerd worden door 
jihadisten op sociale media. 

Naast Ibaadu Arrahmaan en Babycare zijn er in 
Nederland een kleine tiental vergelijkbare 
hulporganisaties actief dat aan één of meer van 
bovenstaande kenmerken voldoet. Toenemende 
aandacht en mediaonderzoek naar de activiteiten 
van dergelijke organisaties zorgt voor verhoogde 
maatschappelijke bewustwording en maakt het 
uitvoeren van projecten in conflictgebieden — zoals 
blijkt uit de casus Ibaadu Arrahmaan — moeilijker. 

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

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

De beschrijving is bedoeld als sfeerbeeld van wat 
leeft op het internet en hoeft niet altijd 
representatief te zijn voor de standpunten van 
bepaalde groeperingen. Evidente taalfouten in 
bronteksten worden ongemoeid gelaten waar 
mogelijk. Het wordt afgeraden om zelf de websites 
te bezoeken die geraadpleegd zijn ten behoeve van-
het weekbericht, omdat het 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 Analyse. Uw reacties zijn welkom op 
10.29 
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Terrorisme 

Takfir-discussie onder 
Nederlandstalige jihadisten blijft 
voortduren 
Discussies over takfir woeden onverminderd voort 
in jihadistische kringen. Hoofdrolspelers in het 
Nederlands taalgebied zijn enkele Facebookpagina's 
waarop regelmatig stukken worden geplaatst over 
deze kwestie; `Millatu Ibrahim Publicaties', `Talab 
al-'Ilm' en 'Onze Religie Publicaties'. Op deze 
pagina's worden voortdurend vertaalde stukken van 
jihadistische maar ook klassieke geleerden en 
algemene islamitische bronteksten gepubliceerd 
waarmee men verschillende standpunten in dit 
debat over takfir probeert te verdedigen.' 
Één van de centrale aanjagers van dit 'takfir-debat' 
is 	 die een aanhanger is van 
de extreme theologische opvattingen van de 
Saoedische geestelijke 	i. Hij plaatst 
voortdurend artikelen op 'Onze Religie Publicaties' 
en verwijst daarbij naar uitspraken van 
verschillende hedendaagse geleerden maar ook 
naar meer klassieke geleerden zoals de achttiende 
eeuwse Ibn Abd al-Wahhab, en diens werken zoals 
'Kitab Tawhied'. 

Daarmee roept hij voortdurend felle tegenreacties 
op waaruit blijkt dat andere jihadisten zich hevig 
verzetten tegen zijn, in hun ogen, 'extreme' 
theologische opvattingen'. Op 1 en 9 februari 2019 
werden op de Facebookpagina 'Millatu Ibrahim 
Publicaties' posts geplaatst onder de titel 'een 
onmogelijke opgave'. In de serie posts worden 
opnieuw een reeks argumenten genoemd om de 
standpunten van Hazimi-aanhangers zoals 

te 'weerleggen'. Er wordt daarbij ook 
verwezen naar een eerder door 'Millatu Ibrahim 
Publicaties' gepubliceerd document, getiteld 'De 
weergelegging van de Hazimi Innovatie'. 

In de nieuw verschenen posts wordt onder andere 
gesteld dat Hazimi-aanhangers zoals 

de ideeën van al-Wahhab niet goed 
hebben bestudeerd en begrepen. 'Als jullie jullie tijd 
hadden gebruikt om andere werken van Sayg 

Zie b. v. 1Vcckb,-2rich1 intemetbioilbroring 2/2019. 
Zie Weekbericht Internetmonitoring 3/2019. 

Muhammad Ibn 'Abdil-Wahháb te lezen, zoals zijn 
vele brieven, dan zouden jullie zelf zien dat hij 
verscheidende mensen niet ongelovig verklaart [om 
dit voor jullie te verduidelijken: hij beschouwd hen 
als Muslimin] die niet helemaal weten wat sirk 
precies inhoudt, of twijfels hebben over de sirk van 
de polytheïsten, of twijfelen over het ongeloof van 
bepaalde tawáOit. [Wat dus al aantoont dat de 
overtuiging van Sayg Muhammad Ibn 'Abdil-
Wahhab was dat de Muwahhid niet altijd weet wat 
de tawhid ongeldig maakt]' 

Onder dit soort posts onstaan ellenlange discussies 
tussen voor- en tegenstanders van de verschillende 
theologische standpunten in deze ingewikkelde 
`takfir-disussie'. Sommige volgers van deze 
jihadistische Facebookpagina's snappen deze 
theologische pennenstrijd maar gedeeltelijk of lijken 
de draad in deze discussie zelfs volledig te zijn kwijt 
geraakt. Iemand reageert: 'Maar over welke 
extremisten gaat het hier? [...]' Anderen 
beschuldigen elkaar van 'dwaling' en het verdedigen 
van foutieve standpunten. 'Behoor je ook gewoon 
tot de kudde schapen die alles na papegaait [...]', 
bijt iemand een ander toe. 

Commentaar monitorspecialist 
De theologische leer van Ibn Abd al-Wahhab speelt 
een centrale rol in zowel het salafisme als het 
jihadisme. Al-Wahhab's belangrijkste werk 'Kitab 
Tawhied' [vrij vert.: Het boek over de Eenheid (van 
Allah)] waarin deze leer uiteen wordt gezet, wordt 
gedoceerd in zowel salafistische als jihadistische 
kringen. 

Hóe al-Wahhab's denkbeelden in de praktijk 
precies moeten worden uitgelegd, blijft vooral in 
jihadistische kringen onderwerp van discussie. Met 
name de vraag welke houding moet worden 
ingenomen ten aanzien van personen die uit 
'onwetendheid' of min of meer 'per ongeluk' iets 
doen of iets zeggen dat in strijd is met al-Wahhab's 
theologische leer, blijft jihadisten verdelen. De visie 
die op de Facebookpagina 'Onze Religie publicaties' 
wordt verkondigd, is dat zo iemand (al snel) tot 
mushrik [vert.: afgodendienaar] moet worden 
verklaard. Dat vinden andere jihadi's — die 
numeriek in de meerderheid lijken te zijn — een te 
extreem standpunt. Ze bestempelen het standpunt 
van 'Onze Religie Publicaties' als een verzinsel of 
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'innovatie' omdat het niet gebaseerd zou zijn op —
een juiste interpretatie van - islamitische 
bronteksten en al-Wahhab dit (dus) zelf ook nooit 
zo bedoeld zou hebben. 

Deze discussie over takfir zorgt al jaren voor diepe 
onderlinge verdeeldheid onder Nederlandstalige 
jihadisten, met name onder ISIS-sympathisanten. 
Afgaand op de felle reacties op de 
Facebookpagina's die met de vertaling van teksten 
dit debat voortdurend voeden, lijkt de verdeeldheid 
onder Nederlandstalige jihadisten vooralsnog niet 
af te nemen. Dat is begrijpelijk omdat de discussie 
nauw samenhangt met vragen als, 'wanneer ben je 
een ware moslim en wanneer niet'. Voor jihadisten 
zijn dit essentiële vragen aangezien het verrichten 
van takfir een belangrijke stap is in het legitimeren 
van geweld tegen personen of groepen. 

Jihadist exposed op sociale media 
na vermeende hack 
Op 20 februari 2019 twitterde 

OZ~W._ 	 deelt naast deze korte 
tekst ook drie afbeeldingen van door de hackers 
buitgemaakte gegevens van personen die 
Telegramkanalen zouden onderhouden waarop 
ISIS-propaganda wordt verspreid. 

Op één van de foto's, die onderdeel uitmaakt van 
het Twitterbericht van 	 , is een jongen 
te zien wiens uiterlijk sterk lijkt op een jongeman 
die recent zeer actief betrokken was bij jihadistische 
dawa-activiteiten in Nederland. Hij kwam 
herkenbaar in beeld in verschillende dawa-video's 
die op jihadistische Facebookpagina's zoals 'Islam 
Verduidelijkt' en 'Al-Risalah' zijn verspreid. Mogelijk 
is de Nederlander die te zien is op één van de foto's 

nzettíng van het begrip tak fit., zie b.v .:  
A[VD, 'Radicale dawa in verandering, de opkomst var) 
slamitisch neoraca!isrne in f'ipderland', P.13. 

is2f2 -03E.91WWW  

die door 	- 	en anderen is verspreid, 
betrokken bij de verspreiding van ISIS-propaganda. 

Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
Op Telegram bestaan enkele tientallen 
Nederlandstalige kanalen waarop jihadistisch 
gedachtegoed wordt verspreid. Deze kanalen 
hebben een sterk anoniem karakter. Oprichters van 
dit soort kanalen kunnen vrijwel anoniem opereren, 
evenals de volgers van dit soort kanalen. De 
afgelopen jaren zochten jihadisten hun 'toevlucht' 
tot dit sociale medium, mede als gevolg van het 
feit dat Facebook en Twitter hun 
gebruikersvoorwaarden strenger gingen naleven. 
Het gevolg hiervan is dat sociale media platforms 
als Telegram, Twitter en Facebook haatzaaiende en 
gewelddadige uitlatingen actiever zijn gaan 
verwijderden. 

Er is echter nog veel onduidelijk over deze 
vermeende hacks van Telegramkanalen waar 

naar verwijst. Onduidelijk is bijvoorbeeld 
welke kanalen precies gehackt zouden zijn, wie 
achter die hack zit en welke gegevens precies zijn 
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buitgemaakt. In de nabije toekomst zal moeten 
blijken welk effect deze 'exposing-campagne' heeft. 
Gedacht kan worden aan een toenemend 
veiligheidsbewustzijn van de betrokken jihadisten, 
arrestaties van de betreffende personen of een 
schrikeffect waarbij betrokkenen hun online 
activiteiten staken. 

Overigens zijn in het recente verleden verschillende 
personen in Nederland aangehouden omdat ze 
betrokken waren bij de verspreiding van ISIS-
propaganda op Telegram. In sommige gevallen 
gaat het om jonge, minderjarige personen. 

Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Dawah Groep Utrecht organiseert 
Ardennen Studiekamp met het 
thema 'Zielzuivering' 
Op 15, 16 en 17 februari 2019 heeft Dawah Groep 
Utrecht het Studiekamp 'Zielszuivering: van uiterlijk 
naar innerlijk' in de Belgische Ardennen 
georganiseerd. Dawah Groep Utrecht kondigde het 
studiekamp als volgt aan: 'Een schoon zuiver hart. 
Een oprecht hart. Geen ruimte voor jaloezie, 
hoogmoed, en luiheid. Weg met gierigheid en 
afgunst! [...] Diep van binnen hunkeren we eigenlijk 
allemaal naar een wit hart. Een zuiver innerlijk. Wie 
wil dit niet?!' Het studiekamp was in korte tijd 
volgeboekt. Dawah Groep Utrecht deelt op 
maandag 18 februari 2019 een aantal foto's van het 
kamp op haar Facebookpagina en schrijft daarbij 
dat ongeveer 70 'broeders' hebben deelgenomen 
aan het weekend. Volgens het initiatief kenden veel 
deelnemers elkaar al 'minstens van gezicht en 

Zie bijv. https://nos.ni/artikel/2254421-jihad-opruier-
maanden-in-vizier-bii-politie-nu-voorlopip-weer-vril.htni'  
https://www.nrc.ni/nieuws/2019/01/30/om-eist-
ieueddetentie-in-zaak-aeradicaliseerde-16-iaricie-ioneen-
a3652345   

naam, en een gedeelte die elkaar nooit eerder 
ontmoet hebben.' 

Ook de salafistische bekeerling 
heeft op zijn Facebookaccount een video 

geplaatst van het studiekamp. De deelnemers 
hebben het weekend volgens 	gevuld met 
verschillende lessen 

Naast het intellectuele 
gedeelte was er volgens 	- 	ook ruimte voor 
spel en vermaak. In de video is te zien hoe 
deelnemers samen gamen, sporten (hardlopen en 
spel) en eten. In de video is ook een aantal 
predikers geïnterviewd. Zo komen 

en 
aan het woord. 	was 

naar eigen zeggen 	 aanwezig en 
heeft veel geleerd :4„: 	 "SZMN 

geeft in de video antwoord 
op een vraag van 	wat er volgens hem 
nog mist binnen de islamitische gemeenschap op 
het gebied van Dawah. Volgens 	zouden er 
binnen de moslimgemeenschap meer 
- • 	'moeten komen met imams die 
laagdrempelig zijn voor de jongeren zodat zij 

met problemen bij hen 
aankloppen. 

Dawah Groep Utrecht organiseerde in februari 2018 
ook al een studiekamp in de Ardennen. Toen was 
het thema 'Omgang met meningsverschillen op 
diverse gebieden'. Naast retraites organiseert het 
initiatief regelmatig lessenreeksen, themadagen en 
sportactiviteiten voor zowel mannen als vrouwen in 

- Zie `3eekbericht internetmonitoring 5/2.0.1.S. 
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de regio Utrecht. Daar zijn verschillende 
salafistische aanjagers bij betrokken zoals 

en 	Een belangrijke 
initiatiefnemer achter Dawah Groep Utrecht is de 
salafistische aanjager 

Commentaar monitorspecialist 
Zoals geschreven worden weekendretraites vaker 
georganiseerd. Naast Dawah Groep Utrecht 
organiseert bijvoorbeeld ook Sabeel Holland' in 
samenwerking met Moslimjongeren Almere/Dar al-
Fahm vergelijkbare retraites. Ook zij hebben het 
weekend van 15 tot en met 17 februari 2019 een 
retraite georganiseerd in de omgeving van Ede 
met het thema 'De Fundamenten Inzake Religieuze 
Innovaties'. Dergelijke weekenden hebben een 
besloten karakter en zijn slechts toegankelijk voor 
'broeders'. Geïnteresseerden dienen zich via vooraf 
aan te melden. 

Het organiseren van retraites past in een bredere 
ontwikkeling. Salafistische aanjagers ontplooien al 
jaren uiteenlopende activiteiten met als doel 
(jong)volwassenen aan zich te binden en 
vertrouwd te maken met hun denkbeelden. Deze 
staan haaks op de beginselen, normen en 
kernwaarden die heersend zijn binnen de 
Nederlandse samenleving en kunnen tot effect 
hebben dat jongeren zich vervreemden van de 
Nederlandse samenleving. Ook kan het 
radicalisering in de hand werken. 

Het zuiveren van de ziel [Tasfiyat/ Tanqiyat al-
Nafs] vormt een belangrijk thema in de 
salafistische leer. Veel salafistische geestelijke 
leiders besteden aandacht hieraan. Een voorbeeld 
is 	 , een 
invloedrijke politiek salafistische geestelijke leider 

~19#~~~610 gaingas~i~p~ 
reemomma~~§§w- 

Het leerstuk van zuivering van zielen' 
wordt in politiek-salafistische kringen aangewend 
om de geloofsbroederschap bij moslims en de haat 
jegens ongelovigen kracht bij te zetten. Dit 
leerstuk is in feite een concrete vertaling van de 
leer van loyaliteit en afkeer. 

Deze weekenden worden ook gebruikt om 
netwerken aan te gaan, uit te breiden of te 
bestendigen. In een artikel uit 2016 werden de 
banden tussen Dawah Groep Utrecht en de as-
Soennah moskee in Den Haag al omschreven. Uit 
de aanwezige predikers die het merendeel van de 
lessen hebben verzorgd kan worden opgemaakt 
dat deze banden nog altijd bestaan. 

Dawah Groep Utrecht heeft vooraf geen openheid 
van zaken gegeven over welke sprekers of 
predikers het weekend zouden bijwonen en lessen 
zouden komen geven. Een enkele prediker lijkt 
bewust op meerdere afbeeldingen te zijn geblurred 
(zie bijvoorbeeld afbeelding in dit stuk). Dit roept 
vragen op over het motief van het initiatief. 

Salaam Foundation krijgt steun 
van politiek-salafistische 
aanjagers in Nederland 
Salaam Foundation for Science Education and 
Humanitarian Work, beter bekend als Salaam 
Foundation uit Eindhoven, organiseert van 22 tot en 
met 24 februari 2019 een online benefiet voor de 
bouw van een weeshuis in El Aïoun (oostelijke regio 
van Marokko). Om het weeshuis te kunnen 
realiseren is er 520.944 euro nodig. Het bedrag dat 
de organisatie inmiddels zegt te hebben ingezameld 
(306.159,79 euro) is in relatief korte tijd 
ingezameld en het bestuur verschaft, op enkele 
posts van ingezamelde gelden na, geen 
transparantie in de wijze waarop het bedrag is 
ingezameld en wie de donateurs zijn. 

Salaam Foundation richt zich op 'het bieden van 
humanitaire hulp aan hulpbehoevenden overal ter 

Zorg over grot:salahstenschool', 01-07-2016, www.nrc.nl  

14-"-~gniiki~ 
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wereld: Het is een initiatief van 

De organisatie publiceerde op onder andere 13 
februari 2019 een promotievideo op de 
Facebookpagina waarbij naast  

en 
:3; , ook andere politiek-

salafistische aanjagers in Nederland de revue 
passeren: 

en 
. Daarnaast promootte eerder de 

extremistische prediker, 	 het 
weeshuisproject ook. 

Commentaar monitorspecialist 
Salaam Foundation heeft eerder (met name in 
2016) humanitaire projecten georganiseerd, zoals 
het waterputproject in Marokko, ramadan 
voedselproject en het offerdierproject. Het huidige 
weeshuisproject - waarvoor ruim 500.000 euro 
ingezameld moet worden - is echter qua aard en 
omvang niet te vergelijken met eerdere projecten 
van het initiatief. Niet alleen het omvangrijke 
bedrag en het tempo waarmee het bedrag is 
ingezameld maar ook de betrokkenheid van 

Zie Facebookpagina Salaam Foundation. 
Weekbericht Internetmonitoring 43/2018 
Zie ,;ebsite Salaam Foundation voor video va 

politiek-salafistische aanjagers bij dit initiatief is 
dubieus. In deze inzamelingsactie roept de 
werkwijze die 	heeft gekozen een 
aantal vragen op. Eerder deed 	beroep 
op de Saoedische extremistische prediker, 

. Nu kiest hij nu voor de inzet 
van de eerder genoemde politiek-salafistische 
aanjagers in Nederland. Hiermee wil hij kennelijk 
de indruk wekken dat het ingezamelde bedrag is te 
danken aan moslimorganisaties in Nederland. Feit 
van algemene bekendheid is echter dat deze 
organisaties en hun achterban niet voldoende 
draagkrachtig zijn om een dergelijk bedrag bijeen 
te brengen. 	staat in politiek-
salafistische kringen in Nederland bekend als 

en 
in die hoedanigheid een belangrijk persoon die 
fondsen in Saoedi-Arabië en de Golfstaten weet 
aan te boren. 

Salaam Foundation past in de trend die in de 
recente jaren zichtbaar is: politiek-salafistische 
aanjagers die noodhulporganisaties oprichten. 
Denk hierbij aan onder andere stichting Al-Bir en 
SOS-stichting. Genoemde hulporganisaties zijn 
specifiek gericht op een aantal moslimlanden zoals 
Palestina, Syrië, Marokko, Bangladesh en Somalië. 

Rechts-extremisten dagen links-
extremisten uit 
De rechts-extremistische actiegroep 'Stop Antifa 
Terreur' heeft deze week op zijn Facebookpagina 
een video gepubliceerd waarin wordt opgeroepen 
om links-extremistische actievoerders in de zee te 
dumpen. De video wordt begeleid met een song 
met de tekst 'drop them in the ocean'. De 
begeleidende tekst op Facebook is: 'kilt the 
redscum'. In de video zijn beelden van de Chileense 
oud-dictator Pinochet te zien die in de jaren 70 
linkse tegenstanders uit helikopters liet gooien 
boven de zee. Daarbij heeft de maker van de video 
een afbeelding van een lachende 'Pepe the Frog' 
geplaatst, een figuurtje dat vaak door rechtse 
extremisten is gebruikt in een 'meme' op sociale 

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



Een door rnmem~k-zemor 
afbeelding op Facebook. 

NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 8/2019 

media. Ook is een foto van de in rechts-
populistische en in sommige rechts-extremistische 
kringen populaire Amerikaanse president Trump 
voor een helikopter te zien in de video. 

Demonstranten op 16 februari 2019 in Middelburg met het 
spandoek '010 tegen antifa'. 

Daarnaast hebben 'Stop Antifa Terreur' en de 
bevriende rechts-extremistische actiegroep 'Young 
Activist Together' deze week een video op hun 
Facebookpagina's gepubliceerd waaruit blijkt dat 
aanhangers van beide groepen afgelopen zaterdag 
16 februari 2019 in Middelburg samen met enkele 
'gele hesjes' hebben gedemonstreerd. Uit de video 
en foto's op de Facebookpagina's van de beide 
groepen blijkt dat het om zo'n 30 actievoerders in 
Middelburg gaat. Er wordt gezwaaid met 
prinsenvlaggen, er wordt vuurwerk afgestoken, een 
spandoek met '010 tegen antifa' getoond en een 
Nederlandse vlag met 'Zeeland casuals' erop. In de 
video wordt als laatste shot zwaar vuurwerk 
getoond. Bij de video op Facebook staat verder: 
'Tot 23 maart in 020. Tegen actie van stop antifa 
terreur (SAT) en Young activist together (YAT). 

Een memo is een humOristisch bedoelde afbeelding dat veel 
en snel gedeeld wordt, Vooral aanhangers van 'ait-right' op 
sociale media gebruiken memes als een luchtige manier om 
een racistische of gewelddadige boodschap te verspreiden. Zie 
hiervoor ook pagina 29 in het rapport van de NCTV 'De 
golfbewegingen van rechts-extremistisch geweld in West-
Europa -Aard, ernst en omvang van de rechts-extremistische 
geweldsdreiging in West-Eu.ropa; inclusief Nederland', 
november 2018. 

Tegen de 21 maart commissie en antifa.' 
Vooralsnog is er vanuit links-extremistische hoek 
geen reactie hierop online gezien. 

Op zaterdag 23 maart 2019 vindt in Amsterdam de 
demo 'Samen tegen racisme' plaats, georganiseerd 
door het 'Comité 21 maart' en waartoe ook diverse 
links-activistische en -extremistische actiegroepen 
(zoals de 'Anti-Fascistische Actie') hebben 
opgeroepen. Ongeveer 500 personen hebben online 
aangegeven te zullen komen, nog eens 2500 zijn 
geïnteresseerd. Tussen de deelnemers staan ook 
enkele rechts-extremistische accounts, zoals die 
van 
Het Comité omschrijft zichzelf op internet als volgt: 
'Comité 21 maart is de landelijke antiracisme 
coalitie. Binnen onze coalitie bundelen antiracisme 
organisaties, migrantengemeenschappen, de 
vakbond, en linkse groepen en partijen de 
krachten.' 

Commentaar monitorspecialist 
De rechts-extremistische actiegroepen Stop Antifa 
Terreur en Young Activist Together zijn pas sinds 
2018 actief op sociale media en hebben in korte 
tijd respectievelijk ruim 700 en ruim 400 volgers 
op Facebook vergaard. Op hun Facebookpagina's 
plaatsen ze geregeld anti-islam en anti-overheid 
propaganda, iets wat wel op meer pagina's van 
rechts-extremisten gebeurt. Daarnaast valt op dat 
beide groepen online zeer actief zijn in propaganda 
en soms zelfs gewelddadige oproepen en 
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bedreigingen plaatsen jegens linkse extremisten. 
Beide groepen roepen hun volgers op om linkse 
tegenstanders op te zoeken, op te jagen en de 
confrontatie aan te gaan. Beide actiegroepen 
maken op sociale media er geen geheim van dat ze 
geweld (zullen) gebruiken indien ze daartoe naar 
eigen zeggen geprovoceerd worden. Tot nu toe 
hebben zich nog nauwelijks van dergelijke 
gewelddadige confrontaties voorgedaan. Een 
uitzondering hierop vormt een incident op 9 
september 2018 in Nijmegen. Aanhangers van 
`Stop Antifa Terreur' en 'Young Activist Together' 
waren destijds aanwezig toen ongeveer 20 rechts-
extremisten kortstondig de confrontatie aangingen 
met linkse extremisten en actievoerders toen deze 
de tekst 'Refugees Welcome' op de Waalbrug 
wilden herstellen. Ook hierbij werd het spandoek 
'010 tegen antifa' getoond, net als afgelopen 
zaterdag in Middelburg. Daarnaast werd met glas 
en fakkels gegooid. 

Mogelijk wijzen de in Middelburg gebruikte termen 
'Zeeland casuals' op een Nederlandse vlag en de 
letters 'F' en 'R' op het spandoek '010 tegen antifa' 
op de betrokkenheid van voetbalhooligans bij de 
demonstratie en de rechts-extremistische 
actiegroepen. 'Casuals' is een van oorsprong 
Engelse subcultuur van het voetbalhooliganisme. 
De letters 'F' en 'R' in combinatie met '010' zouden 
kunnen verwijzen naar voetbalclub ‘Feyenoord 
Rotterdam'. Ook de Anne Frank Stichting geeft in 
haar meest recente 'Factsheet Extreemrechts in 
Nederlandse Gemeentes' aan dat er bij 'Stop Antifa 
Terreur' en 'Young Activist Together' mogelijk 
sprake is van betrokkenheid van 
voetbalhooligans. 

De opkomst van de demo in Middelburg was met 
schijnbaar zo'n 30 demonstranten redelijk groot 
voor deze relatief nieuwe rechts-extremistische 
actiegroepen. Dat beide groepen zich 
presenteerden samen met 'gele hesjes'-
actievoerders is toch weer een signaal dat rechts-
extremisten steeds vaker bepaalde gele hesjes 

Internetmonitoring 37/2019. 
Anne Frank Stichting, 'Factsheet Extreemrechts in 

Nederlandse Gemeentes", november 2018, 

demo's lijken te gaan overnemen of gebruiken als 
dekmantel voor hun eigen demo's. Zie ook de 
oproep van de rechts-extremistische partij de 
Nederlandse Volks-Unie (NVU) om op zondag 24 
maart 2019 in Utrecht te gaan demonstreren 
samen met de gele hesjes uit Utrecht. 

De publieke aankondiging dat aanhangers van 
beide rechts-extremistische actiegroepen op 23 
maart 2019 naar Amsterdam gaan voor een 
tegenactie bij de demonstratie van het anti-racisme 
initiatief 'Comité 21 maart', past in de trend van de 
afgelopen periode waarin rechts-extremisten zich 
zelfverzekerder opstellen en zich meer durven te 
manifesteren in de voorheen toch vooral als linkse 
bolwerken bekend staande steden als Amsterdam 
en Nijmegen. Het valt daarom niet uit te sluiten dat 
aanhangers van Young Activist Together en Stop 
Antifa Terreur, al dan niet gekleed in gele hesjes, 
opduiken in Amsterdam en een gewelddadige 
confrontatie met links-extremistische en links-
activistische actievoerders aangaan. Mogelijk is het 
shot in de video die is opgenomen in Middelburg, 
waarbij zwaar vuurwerk wordt getoond, een hint op 
het (voorgenomen) gebruik hiervan op 23 maart in 
Amsterdam. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 7/2019. 

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

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

De beschrijving is bedoeld als sfeerbeeld van wat 
leeft op het internet en hoeft niet altijd 
representatief te zijn voor de standpunten van 
bepaalde groeperingen. Evidente taalfouten in 
bronteksten worden ongemoeid gelaten waar 
mogelijk,.Het wordt afgeraden om zelf de websites 
te bezoeken die geraadpleegd zijn ten behoeve van 
het weekbericht, omdat het IP-adres voor derde 
partijen zichtbaar is en herleidbaar kan zijn tot de 
overheid, 
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Het weekbericht dient te worden behandeld als 
vertrouwelijk document. Voor verder gebruik en/of 
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overleggen met Analyse. Uw reacties zijn welkom op 
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Terrorisme 

Nieuwe Nederlandstalige pro-ISIS 
kanalen op Telegram 
Op 17 februari j.l. zijn Telegramkanalen 
aangemaakt die vernoemd zijn naar ISIS-
geestelijken. Op deze kanalen worden hun, naar het 
Nederlands vertaalde, uitlatingen geplaatst. Het 
gaat onder andere om vertaalde fragmenten uit 
lezingen, lessen, Q&A's, publicaties en bewerkte 
afbeeldingen van bekende, aan ISIS gelieerde 
geestelijken zoals 

is een iconische geestelijke die 
een vooraanstaande rol speelde binnen al-Qa'ida in 
Irak en de organisatie die zich in 2014 afscheidde 
van al-Qa'ida en bekend kwam te staan als ISIS. 
Ook 	 mi is een vooraanstaande 
jihadistische geestelijke die aanvankelijk actief was 
voor al-Qa'ida en later een boegbeeld werd van 
ISIS. 	 was een 
vooraanstaande geestelijke binnen ISIS die een 
belangrijke rol speelde in hoogoplopende 
ideologische conflicten die resulteerde in zijn 
arrestatie door tegenstanders binnen ISIS. De 
Nederlandstalige Telegramkanalen die naar deze 
geestelijken zijn vernoemd worden inmiddels door 
enkele tientallen Telegramgebruikers gevolgd. 

Afbéélding 

Z;e n.a http://www.jihadica.com/understatinq-zaroawi/   
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/11/isis-
oriqins-anbari-zaroawi/577030/  

Zie b.v. 

http://www.iihadica.com/caliohate-in-disarray/  

Op 23 februari wordt op het Telegramkanaal 
'Shaykh Abou Soefiyan al-Soelami' een fragment uit 
een Q&A geplaatst. 'Is nederlaag een teken van een 
foute methodologie?', luidt de vraag. Gevolgd door 
het antwoord: 'Economische of militaire nederlaag, 
is geen bewijs dat er fouten aanwezig zijn in de 
methodologie zoals door sommigen wordt gedacht 
[...] ware overwinning, is dus standvastig blijven op 
de juiste geloofsovertuiging tot de dood. En Allah is 
de gene bij wie hulp wordt gezocht.' 

Dit soort content die op deze nieuw opgericht 
Telegramkanalen wordt geplaatst is ook terug te 
vinden op andere Telegramkanalen waarop de 
jihadistische leer van ISIS wordt verspreid zoals 
'Quraan en sounnah publicaties' en 'Talab al-'Ilm'. 
Op deze beide Telegramkanalen die door honderden 
gebruikers worden gevolgd, en hun gelijknamige 
Facebookpagina's wordt allerlei content gedeeld die 
onderbouwing geeft aan het jihadistische 
gedachtegoed van ISIS. Deze kanalen worden door 
honderden Telegram- en Facebookgebruikers 
gevolgd. 

Commentaar monitorspecialist 
ISIS verloor de afgelopen dagen vrijwel al haar 
laatste grondgebied in Syrië. Daarmee is van de 
pseudostaat die ISIS ooit uitriep vrijwel niets meer 
over. Echter, de oprichting van deze kanalen laat 
zien dat het gedachtegoed van ISIS online 
voortleeft en toont daarmee eens te meer aan dat 
het voortbestaan van ISIS niet alleen afhankelijk is 
van het al dan niet slagen van de militaire strijd. 

Er bestaan op Telegram veel van dit soort kanalen 
waarop uitlatingen van een specifieke 
(jihadistische) geleerde zijn weergegeven. In het 
Nederlands taalgebied zijn dit soort kanalen echter 
betrekkelijk schaars. De oprichting van deze 
kanalen laat zien dat er onder Nederlandse 
aanhangers van het ISIS-gedachtegoed nog steeds 
capaciteit en genoeg motivatie is om denkbeelden 
en propaganda te verspreiden. Op 'Talab al-'ilm' en 
soortgelijke pro-ISIS kanalen verschijnen 
regelmatig vertalingen van de werken en lezingen 
van deze ISIS-geestelijken die worden gedeeld op 
gelijkgestemde kanalen. Met de oprichting van 
deze nieuwe kanalen lijkt het netwerk van 

Zie o.a. NCTV, Weekberichten Internetmonitoring 2/2019 en 
8/2019. 
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Met name over de vraag of vrouwen en kinderen 
actief gerepatrieerd moeten worden lopen de 
meningen uiteen. In een uitzending van Buitenhof 

noemt 

en zegt ook voorstander te zijn om 
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Nederlandstalige pro-ISIS kanalen op Telegram 
weer een (lichte) groei door te maken. 

II, Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Gepolariseerde online discussie 
over terughalen westerse ISIS-
vrouwen en kinderen uit Syrië 
blijft voortduren 
De Amerikaanse president Trump deed op 16 
februari 2019 via Twitter een oproep aan Engeland, 
Frankrijk, Duitsland en andere bondgenoten om de 
800 gevangengenomen ISIS-strijders terug te 
nemen en te berechten. Als dat niet zou 
gebeuren, aldus Trump, 'zouden ze worden 
losgelaten'. Het terughalen van ISIS-strijders en 
diens vrouwen en kinderen zorgt al enige tijd voor 
een gepolariseerde discussie op sociale media. Deze 
discussie wordt mede aangewakkerd omdat de 
laatste weken interviews met gevangengenomen 
westerse vrouwen in de media verschijnen. Recent 
zorgde een interview van de The Times of London 
met de '`'  . 

vanuit een Koerdisch 
gevangenenkamp in Syrië voor ophef op sociale 
media. Met name haar vermeende passieve houding 
en het niet betuigen van spijt zorgde voor veel 
onbegrip en woede. 	en haar baby zijn 
volgens berichten in de media overigens verplaatst 
naar een andere locatie in verband met 
doodsbedreigingen in hun richting door 
medebewoners van het kamp waar zij verbleven. 
De AIVD publiceerde deze week cijfers over 
Nederlanders die zich op dit moment in Syrisch- 

Koerdische kampen bevinden. De AIVD schrijft op 
haar website dat er 10 vrouwen met ongeveer 25 
kinderen en circa 5 Nederlandse mannen in detentie 
zitten. In het recent gepubliceerde Dreigingsbeeld 
Terrorisme Nederland (DTN) 49 wordt vermeld dat 
er minstens 170 minderjarigen met een 
Nederlandse link in Syrië verblijven. 

Nederlandse vrouwen Ook 
noemt dit gezien de 

huidige omstandigheden 	'. Onderzoeker 
schrijft op zijn Twitteraccount dat 

mannen en vrouwen Hátt"w> 'g' dienen te 
worden omdat misdaden die deze groep begaan 
heeft 	; Tevens vormen deze 
personen 'een risico voor de publieke orde en 
veiligheid in Nederland', aldus,: 	Daarnaast 
klinkt er in de berichtgeving van tegenstanders voor 
repatriëring veelal kritiek door op de strafmaat die 
aan terugkeerders wordt opgelegd. Zo schrijft 
journalist 'Ik 	 dat paspoorten; 

Ook is er 
volgens tegenstanders te weinig aandacht voor de 
gruwelijkheden die ISIS heeft gepleegd tegen 
bijvoorbeeld de Yezidi's. Volgens de 
rechtspopulistische website GeenStijl mogen 'de 
kalifaatkippen met de resten van het kalifaat 
bedolven worden in de vergetelheid van de 
geschiedenis'. 

`Ongeveer 10 Nederlandse vrouwei 	Syrisch-Koerd scha 
kampen'. 26-02-2019. www.aivd.n1  
'Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 49 - Samenvatting'. 

25-02-2019. www.nctv.nl   

wam" 	ráVEgihrk2~~531 

e. Keuvelen over terugkeertuig uit het Kalifaat'. 24-02- 
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Commentaar monitorspecialist 
De strijd om de laatste ISIS-enclave rondom 
Baghouz is in Syrië (nabij de Iraakse grens) 
aangebroken. Het is mogelijk dat er onder de 
vluchtelingen die het gebied verlaten nog 
Nederlanders bevinden. Er zijn verschillende 
scenario's met betrekking tot de nationale 
veiligheid denkbaar om Nederlanders al dan niet 
uit Syrië te repatriëren. Zoals beschreven in het 
Signalement 3/2019 bestaat het risico dat 
uitreizigers onder de radar verdwijnen om verder 
te strijden of op termijn aanslagen te plegen 
gericht tegen het Westen. Eerder beschreef de 
NCTV in samenwerking met de AIVD de risico's 
voor de Nederlandse samenleving voor het 
terughalen van minderjarigen uit ISIS-gebied 
waarbij onder andere traumatische gebeurtenissen 
en opgedane gevechtservaring bij kinderen een rol 
spelen. In het publieke debat over dit onderwerp 
zijn met name de extremen te horen, waar de 
hersende opinie het niet terughalen van 
Nederlanders lijkt te zijn. Op vrijdag 1 maart 2019 
is er bij het programma De Nieuwe Maan opnieuw 
aandacht voor de repatriëren van 
'kalifaatkinderen'. De verwachting is dat het 
publieke debat, dat mede op sociale media wordt 
gevoerd omtrent de repatriëren van Nederlandse 
Syriëgangers de gemoederen voorlopig nog bezig 
zullen blijven houden. 

Nieuwe functionaliteit Facebook 
biedt inzicht in locatiegegevens 
beheerder(s) pagina's 
Het social media platform Facebook lijkt zeer recent 
een nieuwe functionaliteit te hebben geïntroduceerd 
bij Facebookpagina's. Het gaat hier om informatie 
over de locatie (op landenniveau) van beheerders 
van een Facebookpagina. Deze functionaliteit is -
samen met informatie over de datum van oprichting 
van een pagina en de eventuele tussentijdse 
wijzigingen aan de naam van een pagina - te 
vinden bij de Info and Ads sectie van een 
Facebookpagina. 

De functionaliteit lijkt uitgeschakeld te kunnen 
worden door beheerders van een Facebookpagina. 

Kinderjarigen bij ISIS'. April 2017. www.nctv.nl  

Verschillende geraadpleegde pagina's laten namelijk 
geen locatiegegevens zien. Van sommige populaire 
pagina's van jihadistische signatuur is evenwel 
zichtbaar waar vandaan beheerders afkomstig zijn. 
Pagina's als 'Content 4 Muslims' (C4M) en 'Al-
risálah' bieden bijvoorbeeld wel inzicht in deze 
gegevens. Zo lijken beheerders van C4M te komen 
uit of actief te zijn in Nederland (4), België (2) en 
Saoedi-Arabië (1). Beheerders van Al-risálah komen 
uit/zijn actief in Nederland (3) en België (2). 

Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
De nieuwe functionaliteit lijkt op het eerste gezicht 
interessante inzichten te bieden in het aantal 
beheerders van een Facebookpagina en de landen 
waar zij vandaan komen of in actief zijn. Met name 
bij Facebookpagina's waarop jihadistische 
boodschappen worden verspreid leert de praktijk 
dat beheerders vaak anoniem zijn. Dat komt omdat 
deze personen over het algemeen een hoge mate 
van veiligheidsbewustzijn betrachten. De informatie 
die met de nieuwe functionaliteit zichtbaar wordt, 
lijkt daarom des te meer een opvallende inkijk te 
geven in een doorgaans zeer gesloten omgeving - 
ook al is het op een vrij geabstraheerd niveau (een 
land). 

Hoewel hier het voorbeeld van Facebookpagina's 

In eerdere Weekberichten Internetmonitoring 37/2018 en 
2/2019 nog aangeduid onder de vorige naam 'Content 4 
Muslims Over Everything' of C4MOE. . 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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van jihadistische signatuur wordt gegeven, kan de 
functionaliteit ook interessante informatie 
opleveren op andere terreinen. Denk hierbij aan 
informatie over pagina's met een extreemlinkse of 
-rechtse signatuur en pagina's waarop 
desinformatie wordt verspreid. 

Er moeten echter enkele belangrijke 
kanttekeningen geplaatst worden bij de locaties en 
cijfers die met de functionaliteit worden 
weergegeven. Het kan weliswaar betekenen dat het 
cijfer achter een land het aantal beheerders uit dat 
land van een Facebookpagina aanduidt, maar het is 
niet duidelijk hoe dit cijfer en het land als locatie 
bepaald worden. Zo kan Facebook een locatie 
bepalen op basis van de door een beheerder zelf 
aangegeven informatie in zijn/haar Facebookprofiel 
of het IP-adres waar een beheerder mee inlogt. 
Beide metadata zijn vrij gemakkelijk te 
manipuleren. De in een Facebookprofiel 
aangegeven woonplaats hoeft uiteraard niet de 
locatie te zijn waar een beheerder daadwerkelijk 
woont/verblijft. Bovendien zal door het maskeren 
van een IP-adres met behulp van (bijvoorbeeld) 
een VPN de daadwerkelijke locatie waar de persoon 
zich bevindt mogelijk niet juist weergegeven 
worden. 

Het cijfer achter een locatie hoeft eveneens geen 
betrouwbaar beeld op te leveren. Ook hier wordt 
niet duidelijk hoe het cijfer bepaald wordt en is het 
resultaat gemakkelijk te manipuleren. Hoe dit voor 
locatiegegevens te doen is net al beschreven. Het 
aantal beheerders wordt waarschijnlijk bepaald 
door de Facebookprofielen die als admin van een 
pagina zijn aangemerkt te gebruiken. Eén persoon 
kan echter simpelweg meerdere schaduwprofielen 
hebben aangemaakt en die profielen beheerder van 
dezelfde Facebookpagina hebben gemaakt. 
Daarmee kan het werkelijke aantal beheerders van 
een pagina aanmerkelijk kleiner zijn dan met de 
nieuwe functionaliteit wordt weergegeven. 

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

_Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse van de Nationaal 
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, 
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Extremisr ie, 
radicalisering en 
polarisatie 

Reacties naar aanleiding van de 
commotie rond het Cornelius Haga 
Lyceum 
De Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV) heeft op donderdag 7 maart 
2019, namens de leden van de Taskforce 
Problematisch Gedrag en Ongewenste Buitenlandse 
Financiering, een brief gestuurd naar burgemeester 
Halsema van Amsterdam. Daarin staan ernstige 
zorgen verwoord ten aanzien van het Cornelius 
Haga Lyceum (CHL) in Amsterdam. De NCTV 
schrijft over signalen van de AIVD te beschikken dat 
bepaalde richtinggevende personen binnen de 
school de helft van het curriculum aan de 
salafistische geloofsleer willen wijden en van plan 
zijn om ook buiten de reguliere lestijden scholieren 
onder hun invloedssfeer te brengen. Ook stellen 
sleutelfiguren binnen de school vast dat zij in strijd 
handelen met de antiradicaliseringsstrategie, 
ontwikkeld door de overheid. 

Uit inlichtingen komt naar voren dat er ten minste 
één godsdienstles bewust is geannuleerd op het 
moment dat de Onderwijsinspectie langs kwam. 
Daarnaast hielden de signalen ook in dat 
richtinggevende personen sinds 2000 in een 
salafistische en radicale omgeving verkeerden. Het 
is bekend dat zij in de periode 2009-2012 contact 
zouden hebben onderhouden met de terroristische 
groepering 'het Kaukasus Emiraat': Woensdag 6 
maart 2019 heeft de inspectie onaangekondigd de 
school bezocht maar door de opstelling van de 
schoolleiding was onderzoek op de school niet 
verantwoord. De genoemde gedragingen zijn niet in 
lijn met het gezicht dat het schoolbestuur naar 
buiten toe toont. 

In een persbericht distantiëren het bestuur en 
medewerkers van het CHL zich van iedere vorm van 

Deze.groepering is niet 	actief. De meeste leden ebben 
zich aangesloten bij ISIS. 

terrorisme of van idealen die daartoe aanjagen. Ze 
zijn van mening dat de NCTV en de AIVD 'hun 
boekje te buiten' zijn gegaan. 'Zij kozen ervoor te 
benadrukken dat leerlingen zich op andere scholen 
zouden moeten inschrijven. Dat nemen we de 
genoemde instanties en personen zeer kwalijk.' 
De medewerkers stellen dat de overheid structureel 
anti-islammaatregelen implementeert om het 
minderheden onmogelijk te maken hun 
grondrechten uit te oefenen. Ook stellen ze dat de 
brief van de NCTV geen feiten bevat en dat er 
daarom niet op gereageerd kan worden. 

yvy 

stelt volgens het ANP, dat bij de school dreigmails 
zijn binnen gekomen. De school heeft ze 
doorgestuurd naar politie. De stichting overweegt 
juridische stappen te nemen. 

Eerder sprak hij in een reactie over 
van 

Volgens 	wil het 
schoolbestuur in gesprek met de Onderwijs-
inspectie, om duidelijk te krijgen wat het bestuur 
moet doen ter verbetering van de situatie. 

is zeer actief op Twitter sinds het 
nieuws de media heeft gehaald. Hij stelt dat de 
overheid er alles aan heeft gedaan om het bestaan 
van de school onmogelijk te maken. Nu niets heeft 
geholpen gebruikt de 	 de laatste 
troef: 

volgt dit op met een verkapt dreigement: 

Matiglikialkaki~~1~1 MIN~11111~1~11111111111111111~42 

11111•111111~1~1111.11111111MOW"-~ 
.4 deelt op Facebook het persbericht van 
het CHL. Hij schrijft daarbij: áigd~ 
iliMMEMEMEMESEMI~E 
1~11111111111~3111111111~~A 

spreekt eveneens van een klimaat waarin moslims 
worden belemmerd, beperkt en onderdrukt. Hij 
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maakt een opsomming van gebeurtenissen deze 
week die dit moeten onderstrepen: de Pegida-actie 
bij de as-Soennah moskee (zie elders in dit 
Weekbericht, red.), de instemming door de 
meerderheid van de Kamer voor mini-enquêtes met 
betrekking tot financiering van moskeeën en nu het 
tIMIi#,a~ van het CHL. 

uit op 
Twitter kritiek op het uitgebrachte persbericht van 
het CHL• 

ufflaz.www~,a 
EWWZM!ZFEE~Ml 
RO~MNI.WEEN~~ - 
1,~2~1M 
Het rechts-populistische weblog GeenStijl wijdt een 
artikel aan het CHL waarin zij enkele passages uit 
de brief aanhaalt. Ook wijst GeenStijl op de reactie 
van het CHL waarin 	het over 

heeft. 
Diverse rechts-extremistische groepen delen online 
(feitelijke) artikelen over het nieuws rond CHL. Zo 
delen Identitair Verzet, NVU, De G-SpoT en Young 
Activist Together artikelen van landelijke media. In 
reacties toont men zich 'niet verbaasd' en dat dit al 
sinds 2017 geroepen wordt. Ook klinkt de roep om 
de school te sluiten. 

Commentaar monitorspecialist 
De door de AIVD beschreven situatie op het CHL 
past in het bredere beeld dat in het DTN 49 is 
geschetst over de zorgelijke aspecten van het 
salafisme. Zelfs bij ernstige zorgen die al geruime 
tijd leven bij Amsterdamse islamitische 
basisscholen, de lokale en rijksoverheid, is het 
ingewikkeld om binnen de Nederlandse 
onderwijswetgeving en —traditie kinderen te 
beschermen tegen onverdraagzaam religieus 
geïnspireerd gedachtegoed. Mogelijk leidt deze 
casus tot een discussie over de grenzen van 
bijzonder onderwijs. 

De besluiten en bijbehorende onderbouwing van de 
gemeente Amsterdam geven ouders de kans om 
hun kinderen te beschermen tegen 
onverdraagzaam gedachtegoed. Er kunnen vanuit  

deze kring nieuwe initiatieven ontplooid gaan 
worden waarmee voorzien wordt in de behoefte 
aan orthodox islamitisch middelbaar onderwijs 
zonder extremistische invloed. Het schoolbestuur 
en salafistische en jihadistische aanjagers zullen uit 
blijven dragen dat de overheid handelt vanuit 
antimoslimsentimenten en proberen om zoveel 
mogelijk mensen te overtuigen van deze 
boodschap. Daarbij zal gepoogd worden om de 
discussie breder te trekken. In deze periode wordt 
ook solidariteit gevraagd voor de Haagse moskee 
As Soennah die te maken kreeg met een 
provocerende actie van extreemrechtse anti-
islamg roep Pegida. En er leeft veel onvrede onder 
moskeebestuurders over een voorgenomen 
parlementaire ondervraging waarbij 
moskeebestuurders onder ede zullen worden 
bevraagd over buitenlandse financiële financiering. 
Dat kan ervoor zorgen dat kwaadwillenden meer 
kans van slagen hebben wanneer zij het frame van 
'moslimbashen' gebruiken bij pogingen om mensen 
achter hun denkbeelden te krijgen. 

Anti-islamactie bij as-Soennah 
moskee door Pegida lokt diverse 
online reacties uit 
De extreemrechtse anti-islamactiegroep 'Pegida 
Nederland' heeft in de vroege ochtend van zondag 3 
maart 2019 actiegevoerd bij de as-Soennah moskee 
in Den Haag. Drie aanhangers van Pegida plaatsten 
een spandoek met de tekst 'Profeet Mohammed 
kinderneuker' bij de moskee, waar op dat moment 
mensen bij een ochtendgebed aanwezig waren. 
Naast het spandoek werd ook een paspop neergezet 
die de profeet Mohammed moest voorstellen. Bij de 
paspop was een babypop op de schaamstreek 
aangebracht. Op TV West zijn camerabeelden 
getoond waarop te zien is dat drie personen de pop 
en het spandoek uit een witte bestelbus halen en 
neerzetten. Stichting as-Soennah kondigde na de 
actie aan aangifte te gaan doen bij de politie. 

Pegida stelt op sociale media dat de actie (mede) is 
uitgevoerd omdat de gemeente Den Haag al vier 
jaar verbiedt om te demonstreren bij moskeeën of 
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wijken 'waar overwegend mensen met een 
migratieachtergrond wonen'. De gemeente houdt op 
die locaties rekening met een verhoogd risico op 
verstoringen van de openbare orde. Pegida zegt 
door te gaan met haar acties tot het hen wordt 
toegestaan op de door hen gewenste locaties te 
demonstreren. Deze week verscheen op het 
Twitter-account van, 
de volgende tekst in reactie op een video waarin 
door leden van de moslimgemeenschap wordt 
gesteld dat men op vrijdag (8 maart 2019, red.) 
desnoods (vanwege de massale belangstelling) tot 
buiten op de straat gaat bidden: 

Tam 
MiMiiiiiMMEI~Man~29320 
~1~1EPIIMIELMIP2-"M: 

-::-'4,,r 	ft De gemeente staat 
echter alleen een demonstratie op de Koekamp toe, 
iets wat voor Pegida onacceptabel is. 

De anti-islamactie van Pegida heeft ook online tot 
veel commotie geleid en er is vanuit verschillende 
hoeken op gereageerd. Met name de (verkapte) 
oproep tot eigenrichting op Twitter door 

kritiek opgeleverd. 

Zie verder de bijdrage in het 'Signalement Terrorisme en 
Radicalisering 04-2019' van de NCTV. 

Daarnaast is in de brede moslimgemeenschap met 
afschuw gereageerd op de actie van Pegida. 
Stichting as-Soennah bracht een verklaring op 
sociale media naar buiten waarin zij de actie in 
sterke bewoordingen veroordeelde. De lokale en 
landelijke overheid wordt verweten terughoudend 
en bijna laks op te treden tegen moslimhaat. As-
Soennah stelt op onder meer Facebook dat 
'kwaadaardige groeperingen als Pegida een evident 
gevaar vormen voor de sociale cohesie en 
rechtsstaat in Nederland'. 
Koepelorganisaties als de Vereniging Imams 
Nederland, de Federatie Islamitische Organisaties 
(FIO), Moskee-alert en Stichting Platform 
Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) hebben 
in een reactie de actie veroordeeld, gewezen op de 
ernst van islamofobie in de Nederlandse 
samenleving, de overheid opgeroepen maatregelen 
te nemen om bescherming te bieden aan 
gebedshuizen in Nederland en moslims gevraagd 
het hoofd koel te houden en zich niet te laten 
provoceren door acties als die van Pegida. 

i een 
item gemaakt voor zijn YouTube-kanaal waarin hij 
langsgaat om het sentiment te peilen bij de as-
Soennah moskee. Daaruit komt een beeld naar 
voren dat de actie van Pegida als een belediging 
naar alle gebedshuizen wordt gezien. Diverse 
moslimorganisaties hebben steun betuigd aan de 
as-Soennah moskee en gezamenlijk hebben zij 
opgeroepen om vrijdag 8 maart te komen bidden bij 
die moskee als 'een moment van bezinning'. 

Vanuit rechts-extremistische hoek is er online 
nauwelijks gereageerd op de actie van Pegida. Op 
enkele rechts-populistische Facebook-pagina's en 
op Twitter wordt de actie wel gesteund, maar niet 
massaal. De rechts-extremistische actiegroep 
'Young Activist Together' stelt op Facebook in een 
reactie op 	oproep: 'Wanneer word deze 
idioot eens aangepakt ...'. De rechts-extremistische 
actiegroep 'Identitair Verzet' reageert op Twitter: 
'Wat meer verontrust dan een pop op een stoep is 
dat het moskeebestuur van de As Soennah de 
beelden direct heeft doorgespeeld naar de 
gewelddadige extreemlinkse organisatie AFA.' 
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Op Indymedia.nl, het grootste online platform voor 
links-activistisch en links-extremistisch Nederland, 
reageert 'Rotterdam tegen Racisme' op de Pegida-
actie. Er wordt gesteld dat de actie het werk is van 
'drie Pegida Nederland rechtsextremisten'. Daarbij 
worden drie namen genoemd, onder wie die van 
tetWaita"eigt~, 

Commentaar monitorspecialist 
Met de anti-islamactie bij de salafistische as-
Soennah moskee wil Pegida twee dingen bereiken. 
Ten eerste het eigen anti-islamstandpunt uitdragen 
door met een provocerende actie jegens moslims 
te komen. De daarop volgende boze en 
bedreigende reacties van enkele moslims worden 
door Pegida (en andere rechts-extremisten) 
gebruikt om aan te tonen dat moslims in hun ogen 
niet democratisch zijn en geen tegenspraak dulden. 
Tevens is Pegida op deze manier verzekerd van de 
door hen gewenste media-aandacht. 
Ten tweede het lokaal bestuur onder druk zetten 
door erop te wijzen dat de gemeente Den Haag -
in de ogen van Pegida - 'radicale moslims' en 
`Nederlandse vreedzame actievoerders' ongelijk 
behandelt (#metenmet2maten) en die laatste 
groep het recht op demonstratie beknot in de buurt 
van `salafistische bolwerken'. 

Het effect van de actie door Pegida is dat de 
gemeente juist nog meer ervan overtuigd is dat de 
actiegroep niet mag demonstreren bij salafistische 
moskeeën als as-Soennah uit angst voor openbare 
orde verstoringen en mogelijke gewelddadige 
confrontaties. Daarnaast leidt de actie van Pegida 
tot het verscherpen van de polarisatie tussen 
(salafistische) moslims en moskeebezoekers aan de 
ene kant en rechts-populistische en -
extremistische tegenstanders van de islam aan de 
andere kant. Bovendien worden linkse extremisten 
gevoed in hun opvatting dat Pegida rechts-
extremistisch en racistisch is en daarom actief 
bestreden moet worden. Een ander onbedoeld 
neveneffect van de anti-islam actie is dat de as-
Soennah moskee - hoewel omstreden als 
salafistisch bolwerk - brede steun krijgt vanuit de 
moslimgemeenschappen en er zelfs een 
gemeenschappelijke gebedsdienst komt. 

Het is overigens opvallend dat de actie van Pegida 
weinig openlijke steun van andere rechts-
extremisten op sociale media krijgt. Dit kan 
waarschijnlijk worden verklaard vanuit het 
veiligheidsbewustzijn dat binnen deze kringen 
aanwezig is. Daarnaast spelen waarschijnlijk ook 
bestaande persoonlijke vetes tussen bepaalde 
actiegroepen (bijvoorbeeld tussen Pegida en de 
Nederlandse Volks-Unie) een rol. 
De openlijke steun voor een dergelijke 
intimiderende actie vinden we vooral terug op 
rechts-populistische Facebookpagina's en op 
Twitter en komt van individuen. Rechts-
extremisten reageren vooral weer op de bewust 
uitgelokte - soms bedreigende - reacties vanuit de 
moslimwereld en extreemlinks en op de afkeurende 
houding van gemeenten, die weer worden gebruikt 
voor de eigen propaganda. 

Zie Weekbericht Internetmen toring 2 316. 
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II. Cyber 

Huawei opent Cyber Center in 
Brussel en start PR-campagne in 
de Verenigde Staten 
Huawei opende deze week het Cyber Center for 
Security and Transparency in Brussel.-  Het centrum 
moet onder andere de samenwerking tussen 
organisaties op het gebied van cyberveiligheid 
versterken. Ook kunnen er in het nieuwe centrum 
producten van Huawei getest worden. Tijdens de 
opening hebben belangstellenden een rondleiding 
door het gebouw gekregen. Bij de opening waren 
ook enkele afgevaardigden aanwezig van onder 
andere de Europese Commissie. Op sociale media 
zijn er video's en afbeeldingen van de opening 
gedeeld. Naast het openen van een nieuw centrum 
in Europa is Huawei recent een PR-campagne 
gestart in de Verenigde Staten (VS). Het heeft op 
donderdag 28 februari 2019 een paginagrote 
advertentie geplaatst in de Amerikaanse krant The 
Wall Street Joumal met de kop 'an open letter to 
the US media'. In de brief tracht het bedrijf 
toenadering te zoeken tot de lezer door 
voorbeelden te geven waar het in de wereld actief is 
en wat het door de jaren heeft bereikt. Ook roept 
het de lezer op 'niet alles te geloven wat je hoort'. 
De brief is ondertekend door de Vicepresident van 
Huawei Catherine Chen. 

Naast deze advertentie maken verschillende 
Amerikaanse journalisten deze week via sociale 
media bekend dat zij benaderd zijn door Huawei. In 
een uitnodiging gericht aan verschillende 
journalisten worden zij uitgenodigd om in maart 
2019 een bezoek te komen brengen aan een 
Huawei-campus in Shenzhen in China. Huawei biedt 
in de uitnodiging tevens aan om de reis- en 

opent 5G-testlab in hart EU, maar of zorgen nu weg 
zijn is de vraag'. 05-03-2019. www.nos.n1 

Zie bijvoorbeeld: 
traMi22:  . . Okagt"13.42~W.''' 

Zie bijiiiteiorbeeiiiii 
if-W2EM122~271~£01155M 

Don't believe eve.rything you haar. Come and see us,' 28-
02-2019. www.huawei.com   

verblijfkosten te vergoeden. Dat Huawei de 
uitnodiging heeft verzonden via de Chinese 
ambassade in de VS zorgt bij verschillende 
journalisten voor verbazing. 

Naast deze berichtgeving, blijft ook de mogelijke 
uitlevering van een topvrouw van Huawei spelen in 
media. De financieel directeur en topvrouw van 
Huawei, Meng Wanzhou, is op verzoek van de VS 
op 1 dece'mber 2018 in Canada aangehouden. In 
een openbare aanklacht van het Amerikaanse 
Ministerie van Justitie wordt zij onder andere 
beschuldigd van ontduiking van Iran-sancties en 
financiële fraude. 	Daarbij zouden Huawei en 
Wanzhou bij herhaling hebben gelogen tegen 
autoriteiten en financiële instellingen in de VS. 
Zowel Huawei als Wanzhou worden ook verweten 
de rechtsgang te belemmeren. In een tegenreactie 
heeft Wanzhou deze week aangegeven 
verschillende Canadese overheidsinstanties te 
zullen aanklagen. Op 6 maart 2019 stond een 
zitting gepland voor de British Columbia Supreme 
Court waarin het uitleveringsverzoek voor de VS 
verder zal worden behandeld. Huawei is daarnaast 
een rechtszaak gestart tegen de Amerikaanse 
regering omdat deze 'geen bewijzen voor de 
aantijgingen heeft overlegd'. - De Chinese 
ambassade in Canada spreekt in een reactie van 
een 'politieke vervolging van een Chinese high-tech 
enterprise'.. 

Ziet 

Zie b 1voorib eeld. 

• '• Sindsdien is Wanzhou op borgtocht vrij en staat zij onder 
huisarrest. 

'Chinese Telecommunications Conglomerate Huawei and 
Huawei CFO Wanzhou Meng Charge(' With Financial Freud'. 
28-01-2019. www.justice.qov. 

slluawei: Meng Wanzhou sues Canadian government over 
arrest'. 04-03-2019. www.theguardian.com   

'Huawei sues US government over product ban'. 07-03-
2019 www.cnn.com   

'Remark • 	Spokespers on of the Chinese Embassy in 
Canadaon the Issuance of Authority .to Proceed by the 
Department of lustice Canada on the case of Meng Wanzhou'. 
02-03-2019. www.qlobaltimes.cn   
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Disclaimer 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse van de Nationaal 
Cobrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV). Het bevat een beschrijving van wat er naar 
aanleiding van de actualiteit speelt op sociale media 
en op de diverse vodr 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, 

Inhoudsopgave 
I. Terrorisme 

Eerste reacties op terroristische aanslag op 
moskeeën in Christchurch, Nieuw-Zeeland 

II. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

Voorstanders Cornelius Haga Lyceum mobiliseren 
zich 

gaat elke maand 'vraag-en-
antwoord sessies' organiseren 

2 

2 

3 

3 

Het weekbericht dient te worden behandeld als 
vertrouwelijk document. Voor verder gebruik en/of 
verdere verspreiding van het weekbericht graag 
overleggen met Analyse. Uw reacties zijn welkom op 
10.2g, 
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T. Terrorisme 
Eerste reacties op terroristische 
aanslag op moskeeën in 
Christchurch, Nieuw-Zeeland 
Bij een terroristische aanslag tijdens het 
vrijdagmiddaggebed in twee moskeeën in 
Christchurch, Nieuw-Zeeland, zijn zeker 49 
personen gedood. De hoofdverdachte 

Met behulp van 
een bodycam en livestream heeft de hoofddader 
gefilmd hoe hij tijdens de aanslag te werk ging. 
In het filmpje zegt de dader„ 

en 	 r [een populaire 
YouTube-vlogger die is beschuldigd van rechts-
extremistische sympathieën]. Vervolgens rijdt hij 
weg. Terwijl de dader rijdt, klinkt er muziek uit de 
autoradio. Dit zou een Servische lofzang op 
Radovan Karadzic zijn. De film laat ook zien dat 

J na drie minuten terugging naar de auto om 
nieuwe kogels te halen. Volgens ooggetuigen zou 
hij nog gebeld hebben met vrienden. In de film zijn 
expliciete beelden te zien van het doodschieten van 
de slachtoffers. Na de daad rijdt de dader weg in 
zijn auto en enkele minuten later eindigt het 
filmpje. Op sociale media worden ook beelden 
verspreid waarop te zien zou zijn dat de schutter 
wordt aangehouden door de politie. 

Nederlandse politici en bestuurders hebben hun 
afschuw uitgesproken. De burgemeesters van Den 
Haag, Rotterdam en Amsterdam bezoeken vrijdag 
moskeeën in hun gemeenten om hun medeleven te 
uiten over de aanslagen in Nieuw-Zeeland. Naar 
aanleiding van de aanslagen op moskeeën in 
Nieuw-Zeeland neemt Amsterdam zichtbare en 
onzichtbare maatregelen. In een verklaring laat 
DENK weten vandaag geen campagne voor de 
provinciale statenverkiezingen te voeren. Wel gaan 
partijvertegenwoordigers naar moskeeën "om de 
moslimgemeenschap en moskeebezoekers een hart 
onder de riem te steken". Ook roept DENK 
gemeenten op om de vlag halfstok te hangen en in 
gesprek te gaan met de lokale 
moslimgemeenschap. 

J 	 •-• 	'P.   

heeft de hoop uitgesproken dat er meer aandacht 
komt voor de beveiliging van moskeeën. In de bijna 
tachtig aangesloten moskeeën wordt vrijdagmiddag  

stilgestaan bij de slachtoffers en hun nabestaanden. 
RMMN vraagt de aangesloten moskeeën de NCTV-
brochure "Handreiking Veilige Moskee" te 
raadplegen. 

in reacties in salafistische en jihadistische kringen 
wordt vooral een link gelegd met een vermeend 
anti-moslimklimaat in media en bij politici dat als 
voedingsbodem gezien moet worden voor 
aanslagen zoals die van vandaag in Nieuw-Zeeland. 

iStichting As-Soennah 
stelt dat wat in Nieuw-Zeeland is gebeurd ook in 
Nederland kan plaatsvinden. "We oogsten nu wat de 
afgelopen jaren aan islamofobie is gezaaid. En 
vooral de politiek is daarvoor verantwoordelijk." De 
salafistische aanjager - 	spreekt zijn 
afschuw uit over de aanslag en legt een verband 
met een J »:: 	J Hij deelt zelf 
beelden van de aanslag omdat niemand 

. Ook wijst 	op een 
tekst uit het manifest waarin de dader uitlegt 
waarom hij deze slachtoffers heeft gekozen. ma 

Door rechts-populistische (en een enkele rechts-
extremistische) groepen en individuen wordt de 
aanslag veroordeeld. De extreemlinkse groepering 
AFA Nederland plaatst een link naar een NOS-artikel 
over de aanslag en deelt o.a. passages uit het 
artikel over de vermeende anti-islamitische 
motieven van de dader. 

Commentaar monitorspecialist 
De aanslag heeft vanwege de ernst en omvang een 
wereldwijde uitstraling. Het leidt tot brede afschuw 
en veroordeling. De impact is verhoogd vanwege 
het livestreamen van de aanslag. Deze beelden 
blijven circuleren op internet en kunnen dus ook op 
de lange termijn nog effect hebben. De omvang en 
ernst van deze terroristische aanslagen kan effect 
hebben op de dreiging vanuit zowel 
rechtsextremistische, extreemrechtse terroristische 
als jihadistische hoek. Het kan tot copycat-effecten 
en wraak leiden. De komende tijd zal duidelijk 
worden wat de effecten hiervan op het 
dreigingsbeeld in Europa zijn. Zeker is dat dit een 
zware impact zal hebben op het veiligheidsgevoel 
van moslims wereldwijd. Of er in Nederland meer 
beveiliging voor moskeeën nodig is, hangt af van 
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de ontwikkelingen in het dreigingsbeeld hier. Er zal 
sowieso publieke druk zijn om de beveiliging te 
verhogen. 

De AIVD en de NCTV waarschuwen al geruime tijd 
in onder meer publicaties en het DTN dat de 
geweldsdreiging vanuit georganiseerde 
rechtsextremistische groepen in Nederland laag is 
en dat ernstig extreemrechts geweld voornamelijk 
voorstelbaar is vanuit snel radicaliserende groepjes 
of eenlingen. De aanslag in Nieuw-Zeeland lijkt, 
voor zover nu bekend, in dat patroon te passen. De 
aanslag roept de vraag op hoe het mogelijk is dat 
de voorbereiding op deze grote aanslag heeft 
kunnen plaatsvinden zonder dat de Nieuw-
Zeelandse of Australische autoriteiten daar zicht op 
hebben gekregen. Zeker omdat er 
voorwaarschuwingen waren zoals het posten van 
het manifest. Wanneer uiteindelijk zal blijken dat 
het om een eenling gaat is dat makkelijker te 
begrijpen dan wanneer er coordinatie tussen 
verschillende personen heeft plaatsgevonden. Voor 
de wapens waarover de schutter beschikte is een 
vergunning nodig. Onduidelijk is of hij die had. 
Tarrant is in sterke mate gericht op Europa 
(inspiratie, verwijzingen, zorgen). Dodelijke 
aanslagen als deze zijn zeldzaam in Nieuw-
Zeeland. Afgelopen jaren kende het land slechts 
een paar massale schietpartijen, zonder 
terroristisch motief. 

Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Voorstanders Cornelius Haga 
Lyceum mobiliseren zich 
Afgelopen week ontstond ophef over de islamitische 
middelbare school het Cornelius Haga Lyceum 
(CHL) uit Amsterdam. Op de school zouden 
leerlingen blootgesteld worden aan 
antidemocratische en anti-integratieve 
boodschappen door 'richtinggevende personen'. Dit 
nieuws maakte allerlei reacties los in de 
samenleving. Op 14 maart 2019 voerde de Tweede 
Kamer een spoeddebat over het CHL en bleek dat 
er in de Kamer brede weerstand bestaat tegen de 
koers van de school. Kamerleden willen dat er 
harde maatregelen worden genomen tegen de 
school. Ondanks deze brede politieke weerstand 
tegen de school mobiliseerden voorstanders van de 
school zich afgelopen week. 

Sinds 9 maart 2019 is de Facebookpagina 'Steun 
Cornelius Haga Lyceum' actief. Op deze pagina 
worden positieve berichten over het CHL geplaatst 
en steun uitgesproken over het CHL. 'Deze 
steunpagina is voor iedereen toegankelijk, moslim 
en niet-moslim, [...] waar het om gaat is dat we 
betreft het CHL op één lijn staan..!' Deze 
Facebookpagina heeft inmiddels ruim 3.000 likes en 
volgers. 

Verschillende politiek salafistische voormannen 
zoals 

en 	 spraken op 
social media hun steun uit voor het CHL. Zij lieten 
duidelijk blijken loyaal te zijn aan het CHL, het 
bestuur en hun koers. Op het advies van Halsema 
en Rutte om voor ander onderwijs te kiezen dan het 
CHL reageert salafistische prediker 

bijvoorbeeld met de woorden: j" 

Zie Weekbericht Internetrnonitoring 10-2019. 
'Onvrede Dij de Tweede Kamer: het Naga Lyceum sluiten: • 

dat mag niet' 14-03-2019. www.nrc.n1  
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Vooral Haags gemeenteraadslid 
en de politiek salafistische 

nemen het op sociale media fanatiek op 
voor het CHL. 

1 deed afgelopen dinsdag nauwgezet 
verslag van de ontwikkelingen rond de 
informatieavond die wegens massale toestroom van 
ouders werd gecanceld. Hij twitterde: 

• , " 	 e2 	 Korte 
tijd later twitterde hij dat er tijdens deze 
informatieavond 	zijn geïdentificeerd 
die de media te woord zouden staan. Daarbij deelt 
hij beelden waarop te zien is hoe hij 

roept naar een vrouw die zich 
als 	zou hebben gedragen tijdens de 
informatieavond en verwijst hij naar hun social-
mediaprofielen. 

, 	Een dag later riep trf":51 
ouders van leerlingen van het CHL op om de nieuw-
geplande informatieavond juist te boycotten;  

Op 14 maart 2019 plaatst 	een bericht op 
zijn Facebookpagina waarin hij verwijst naar een 
filmpje waarin DENK-Kamerlid Farid Azarkan 
spreekt over het CHL in de Tweede Kamer en stelt 
dat er vanuit de overheid 
klinken over het CHL en dat het CHL allang wordt 
tegengewerkt door de overheid., 

heeft donderdag 13 maart 2019 een 
video gepubliceerd op de Facebookpagina 

waarin hij enkele 	deelt met 
betrekking tot de ophef rond Cornelius Haga 
Lyceum. 	betoogt dat de zaak rond het 
Lyceum een nieuw hoofdstuk is in de strijd tegen 
moslims die al veel langer wordt gevoerd. 

Woensdag 13 maart 2019 twitterdem 
enkele berichten over de politieke partij DENK 
waarin hij de partij een gebrek aan steun voor het 
bestuur van het Cornelius Haga Lyceum verwijt. 

°°2._, 	:;Deze Tweets zijn inmiddels 
verwijderd van de twittertijdlijn van 	-K; 

betoogt 
voorts dat leiders in moslimgemeenschappen de 
AIVD en NCTV niet zomaar moeten geloven. wimi 
- 	• a. 
	deelt deze video op Twitter. 

uit kritiek op voormannen die het CHL in 
zijn ogen niet genoeg steunen. Naar aanleiding van 

statement dat ouders van de 
leerlingen van het CHL het bestuur van de school 
ter verantwoording moeten roepen, twittert 

op 8 maart: 

'Voorlichtingsavond Haga Lyceum te druk bezocht en daarom 	. 
afgeblazen'. 12-03-2019. www.nos.n1 	 Zowel 	• en -- 	delen een link naar 

berichtgeving van EenVandaag waarin wordt 
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gemeld dat het CHL onlangs nog werd geprezen 
door de onderwijsinspectie. Dit zou blijken uit 
passages van het conceptrapport dat is ingezien 
door EenVandaag. 	richt zich op Twitter 
daarbij specifiek tot criticasters van het 
schoolbestuur 

Commentaar monitorspecialist 
De komende tijd zal moeten blijken welke stappen 
het schoolbestuur neemt naar aanleiding van de 
inlichtingen van de AIVD over de school die door de 
NCTV naar buiten zijn gebracht. Vooralsnog heeft 
het bestuur zich daar nog niet publiekelijk over 
uitgesproken maar beperkte het zich tot het geven 
van enkele beledigende reacties richting de 
overheid._,._ stelde dat de berichtgeving 
miwage<> van ' 	is. 

'ondertekende een brief naar de gemeente 
Amsterdam met een middelvinger. 

De kring van personen en groepen die zich op 
social media actief en openlijk loyaal toont aan het 
CHL en haar huidige bestuur lijkt zich vooralsnog te 
beperken tot ouders van de leerlingen en enkele 
actieve voorstanders. Opvallend is dat de 

fanatiek pleitbezorger is van de school 
en het schoolbestuur. Hij doet nauwgezet verslag 
van ontwikkelingen rond de school, communiceerde 
rond de informatieavonden richting de ouders van 
leerlingen en doet doorlopend vooraankondigingen 
van nieuwe berichtgeving over de school. Hij uit 
daarnaast felle kritiek op de overheid: de NCTV, 
AIVD en de gemeente Amsterdam. 

Politiek salafistische aanjagers zoals 
bestempelen de berichtgeving over de school als 
een nieuw bewijs van iets wat zij al veel langer 

"Onderwijsinspectie: 	,tische Haga Lyceum verdient een 
compliment"..13-03-2019. www.eenvandaag.avrotros.ni   

'Islamitische school ontkent banden terreurgroep: 
'propaganda van incompetente randdebielen". 07-03-2019. 
www.ad.nl   , 
' -Bestuurder Cornelius Haga tekent middelvinger op brief 
Halsema'. 1.3-03-2019. www.oarool.nl   

betogen, namelijk dat er een 
wordt gevoerd door niet-moslims die daarbij 
gesteund worden door 	moslims. Naast 
felle kritiek op informatie en inlichtingen die door 
de overheid over de school naar buiten is gebracht 
richten zij hun pijlen daarom op deze 
Vooral 	 wordt zwaar bekritiseerd 
- ook op jihadistische online platformen. De 
intimiderende houding van de voorstanders van het 
CHL kan er aan bijdragen dat moslims die kritisch 
staan tegenover de huidige koers van de school, 
zich minder snel zullen uitspreken en de facto 
monddood worden gemaakt. 

_,W1 gaat elke 
maand 'vraag-en-antwoord 
sessies' organiseren 
Op 20 februari 2019 schrijft Al-Yacieen op haar 
Facebookpagina dat er elke laatste vrijdagavond 
van de maand 'vraag-en-antwoord sessies' worden 
georganiseerd. Tijdens deze sessies, die na de 
vrijdagavondlessen van Al-Yaqeen van start gaan, 
kunnen vragen worden gesteld aan .4;4.-...J • 

Al-Yaqeen schrijft dat 
tijdens deze open sessies 'iedereen zijn/haar vragen 
direct aan 	kan stellen' en dat de sessies 
'voor iedereen geschikt en toegankelijk zijn'. De 
eerste sessie heeft inmiddels plaats gevonden; op 
vrijdag 22 februari 2019 in de As-Soennah moskee 
in Den Haag. 

verscheen eerder in een video van 

nam op 15,16 en 17 februari 2019 deel 
aan het Ardennen Studiekamp met als thema 
'zielzuivering' dat werd georganiseerd door het 
salafistische initiatief Dawah Groep Utrecht. 

interviewde tijdens dit studiekamp 
verschillende deelnemers waaronder 

geeft in de video antwoord op een vraag van 
' wat er volgens hem nog mist binnen de 

islamitische gemeenschap op het gebied van 

ar een duiding van dit stud,:, , inp Weekbericht 
Internetmonitoring 8-2019. 

• 
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Dawah. Volgens 	zouden er binnen de 
moslimgemeenschap meer 	 moeten 
komen met imams die laagdrempelig zijn voor de 
jongeren zodat zij 	 met 
problemen bij hen aankloppen. 

Afbeelding  

worden op de Facebookpagina van Sunnahtv 
Nederland. In andere salafistische lesinstituten in 
Nederland zoals de Rotterdamse stichting AlHoeda 
Wa Noer worden met regelmaat live verbindingen 
met geestelijken in Saoedi-Arabië gelegd. 

Met het organiseren van de vraag-en-antwoord 
sessies nemen Al-Yaqeen en 
daadwerkelijk een volgende stap in het 
makkelijker en sneller toegankelijk maken van 
salafistische kennis voor Nederlandse 
moslimjongeren. Dit soort sessies dragen er aan 
bij dat salafistische voormannen hun invloed in 
brede moslimkringen kunnen vergroten. 

Commentaar monitorspecialist 
Vraag en antwoordsessies komen veel voor en zijn 
populair in salafistische kringen. Op veel 
Arabischtalige televisiezenders zijn er 
programma's waarin vragen kunnen worden 
voorgelegd aan vooraanstaande salafistische 
geestelijken uit Saoedi Arabië. Tijdens vraag en 
antwoordsessies kunnen mensen persoonlijke 
vragen voorleggen aan deze geestelijken en 
vormen daarmee een 'laagdrempelige entree' tot 
deze geestelijken en hun religieuze kennis. Vaak 
zijn de vragen die tijdens dit soort sessies worden 
gesteld persoonlijk van aard. Dat wil zeggen: ze 
hebben betrekking het alledaagse privéleven van 
de vraagstellers zoals de sociale omgang, voeding, 
of het uitvoeren van het gebed en het vasten. 

Naast 	zijn er andere salafistische 
aanjagers die vergelijkbare vraag-en-antwoord 
sessies organiseren. 	 - een van de 
grondleggers van het salafisme in Nederland -
organiseert bijvoorbeeld met enige regelmaat 
vraag-en-antwoord sessies waarbij vragen via 
sociale media zoals Whatsapp of Facebook kunnen 
worden gesteld. Deze sessies kunnen live gevolgd 

Zie bijvoorbeeld cle berichten van 23 november 2018, 25 
januari2019, 1 februari 2019. 1 maart 2019 en S maart 2019 
op de Facebookpagina van Sunnahtv Nederland. 
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Disclaimer 

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

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

gis: 
	verlaat laatste enclave van ISIS 

II. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

Protestacties en reacties rondom de Provinciale 
Statenverkiezingen 

Nieuw initiatief 'Moslim Empowerment Tilburg' 
organiseert lezing met prediker 	w. 
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Het weekbericht dient te worden behandeld als 
vertrouwelijk document. Voor verder gebruik en/of 
verdere verspreiding van het weekbericht graag 
overleggen met Analyse. Uw reacties zijn welkom op azzaw  

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



• De dader was 

NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 12/2019 

Terrorisme 

Reacties op aanslag Utrecht 
In Utrecht (Kanaleneiland) werden maandag 18 
maart 2019 rond 10:45 uur mensen beschoten in 
een tram. De tram bevond zich op dat moment op 
het 24 Oktoberplein. Hierbij zijn drie personen 
dodelijk getroffen, 

9'1 

Er is geen relatie tussen de 
hoofdverdachte en de slachtoffers. Het OM heeft 
bekendgemaakt dat zij ernstig rekening houden met 
een terroristisch motief. Aanleiding voor deze 
verdenking zijn een in de vluchtauto gevonden 
briefje en de aard van het feit. Niettemin sluit het 
OM andere motieven niet uit. 

De aanslag in Utrecht heeft de (social) media 
berichten begin deze week gedomineerd. Er is in 
diverse online kringen gereageerd op de 
gebeurtenis. Hierbij is zeker in de eerste uren na de 
aanslag, voordat de autoriteiten informatie deelden 
over de tot dan toe voortvluchtige dader, veel 
desinformatie verspreid. Dit had met name 
betrekking op de dader(s), doelwit(ten) en het 
motief. 

Door extreemrechtse en rechts-populistische online 
kringen werd in eerste instantie - toen informatie 
over zowel de dader als het motief nog onbekend 
was - alleen feitelijke berichtgeving gedeeld. Nadat 
meer bekend werd over de dader, diens culturele en  

religieuze achtergrond en zijn criminele 
antecedenten, veranderde deze toon. 
Extreemrechtse groepen (zoals Pegida Nederland, 
Voorpost, Studiegenootschap Erkenbrand en de 
Nederlandse Volks-Unie) richtten zich vanaf dat 
moment op de vermeende dreiging die van de islam 
uitgaat en het door de overheid gevoerde 
migratiebeleid waarbij werd opgeroepen tot het 
sluiten van de grenzen. In rechts-populistische 
kringen zoals op het weblog GeenStijl werd tevens 
kritiek geuit op de rechterlijke macht. Die kritiek 
volgt naar aanleiding van het criminele verleden 
van de dader en het feit dat hij op dit moment nog 
verdacht wordt van diverse strafbare feiten. Ook 
het gegeven dat de dader op 1 maart 2019 onder 
voorwaarden is vrijgelaten uit detentie en enkele 
dagen daarna voor een paar andere delicten weer 
werd veroordeeld tot een gevangenisstraf, maar 
nog steeds vrij rondliep, valt niet in goede aard. 

Door extreemlinkse groeperingen is online 
nauwelijks op de aanslag in Utrecht gereageerd. 

In Turks-nationalistische online kringen, zowel 
Nederlandstalig als Turkstalig, is veel gereageerd. 
Veel Turkse media schreven bijvoorbeeld over 
vermeende familieproblemen die een rol zouden 
hebben gespeeld als aanleiding voor de schietpartij. 
Ook het Nederlandstalige Turks-nationalistische 
platform DutchTurks.nl heeft meerdere berichten 
geplaatst naar aanleiding van de schietpartij in 
Utrecht. Daarin wijst het platform nadrukkelijk in de 
richting van een familiedrama, op de vermeende 
psychische problemen waar de dader mee zou 
kampen en suggereert het platform dat er ook 
mensen met een islamitische en 
migratieachtergrond onder de slachtoffers zouden 
zijn. De Turkse president Erdogan zei in een 
toespraak op de Turkse tv dat de Turkse 
inlichtingendienst MIT ook onderzoek doet naar de 
vraag of de aanslag in Utrecht is uitgevoerd uit 
persoonlijke of terroristische motieven. 

Op sociale media kwamen vanuit mainstream 
islamitische gemeenschappen steunbetuigingen 
voor slachtoffers en waardering voor het optreden 
van politie rond de aanslag en richting moskeeën. 
Er waren wel geluiden over zorgen ten aanzien van 
de veiligheid van moslims en moskeeën, zeker toen 
er nog geen daderinformatie beschikbaar was en 
het motief van de aanslag onduidelijk was. 

In (Nederlandstalige) jihadistische kringen is 
beperkt op de gebeurtenissen in Utrecht ingegaan. 
Via pro-ISIS Telegramkanalen werd een poster 
verspreid waarin naar de aanslag verwezen werd. 
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Op de poster staat op de achtergrond een 
tramvoertuig met op de voorgrond een gewapende 
strijder. Op de poster is de Nederlandse tekst 'we 
zijn achter je' en 'we zullen iets ergers doen dan dit' 
te zien. De jihadistische Facebookpagina 'Content 4 
Muslims' deelde enkele feitelijke berichten naar 
aanleiding van de gebeurtenis. In een van de 
berichten deelt het initiatief appberichten met een 
onbekende bron waarin wordt gesuggereerd dat het 
om een familiedrama gaat. In andere pagina's die 
het jihadistische gedachtegoed verspreiden is 
nauwelijks gereageerd op de ontwikkelingen in 
Utrecht. 

Vanuit sommige salafistische aanjagers en 
organisaties is in eerste instantie bezorgd 
gereageerd en opgeroepen waakzaam te zijn. Er is 
in sommige gevallen (zoals door 

- naar later bleek onterecht - gewezen op 
geruchten die in de eerste uren na de aanslag 
rondgingen over moskeeën en moslims als doelwit. 
Nadat de naam van de vermoedelijke dader bekend 
werd gemaakt en meer informatie naar buiten 
kwam over diens achtergrond, wezen diverse 
aanjagers (zoals 	- 	1 ) op een 
familiedrama of een conflict in de relationele sfeer -
een uitspraak die hij later overigens heeft 
ingetrokken. Een reactie van deze strekking die 
honderden woedende reacties opleverde kwam van 

wijst juist in de richting van alcohol en drugs 
als aanleiding. Hij schrijft dat de dader bij de jeugd 
in Kanaleneiland bekendstond als een 

A Zijn criminele activiteiten en 
delicten zouden het gevolg van die verslavingen 
zijn. 	spreekt van slinks pogingen om de 
aanslag en dader te linken aan de islam om 
moslims zwart te maken en islamofobie te 
rechtvaardigen. 

Commentaar monitorspecialist 
De gebeurtenissen in Utrecht hebben een grote rol 
gespeeld in de berichtgeving en discussies, zowel 
off- als online. Zoals wel vaker rond aanslagen 
waarbij bepaalde elementen niet direct duidelijk 
zijn, is er sprake geweest van het verspreiden van 
desinformatie (bewust en onbewust). De 
onduidelijkheid rondom bijvoorbeeld de dader(s),  

doelwit(ten) en motief kan gebruikt en misbruikt 
worden om de gebeurtenis een bepaald frame mee 
te geven. Die onduidelijkheid heeft in het geval van 
Utrecht eveneens invloed gehad op de reacties die 
in de nasleep van de aanslag online zijn geplaatst 
en kunnen blijven terugkomen in complottheorieën 
om twijfel te zaaien aan de lezing van de overheid. 

De aanslag in Utrecht volgt kort na de aanslag in 
Christchurch. Dat kan ook de in eerste instantie 
terughoudende reactie uit extreemrechtse kringen 
verklaren. Zij hielden - mede gevoed door 
geruchten die op sociale media werden verspreid -
ook rekening met een scenario waarin een aanslag 
vanuit een rechts-terroristisch motief was 
gepleegd. 

Turkse media en Nederlandstalige Turks-
nationalistische online kringen proberen het motief 
juist duidelijk in de hoek van een familievete of 
eerwraak te zoeken. Tevens wordt nadrukkelijk op 
de vermeende psychische gesteldheid van de dader 
gewezen. Reacties in de Turkse pers kunnen niet 
los gezien worden van de komende verkiezingen 
daar. j0 2a 

---- 	Gezien het feit dat een groot deel van 
de Turkse diaspora in onder andere Nederland 
nauwgezet de Turkse media volgen en zich 
daardoor laten informeren, heeft retoriek van die 
media en de Turkse president een potentieel grote 
impact op de opstelling van een deel van 
Nederlands-Turkse gemeenschap. Van een Turks-
nationalistisch online platform als DutchTurks.n1 is 
bekend dat zij standpunten en zienswijzen van de 
Turkse regering fanatiek verdedigen. Het ligt 
daarom voor de hand dat ook zij het motief in de 
richting van eerwraak of de relationele sfeer 
zoeken. 

Ook door salafistische aanjagers wordt het motief 
van de aanslagpleger gezocht in niet-ideologische 
aanleidingen. Na eerst op een familieconflict te zijn 
gericht, lijken nu de psychische gesteldheid en 
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Afbeelding 	 '7-7ixwnwn'7-,r-4›,Yfgf-0: --Y---2y..J .2-1,-4,w-,:,1! 
drugsgebruik van de dader in de ogen van deze 
aanjagers grote invloed te hebben gehad op zijn 
handelen. Communicatie vanuit de overheid die 
wijst op andere motieven dan zelf wordt 
aangenomen, wordt uit wantrouwen richting die 
overheid niet altijd geloofd. Aanvullende 
complicatie is dat de werkelijke motieven van een 
dader van een terroristische aanslag diffuser 
kunnen zijn. Bij terroristische geweldplegers is een 
mix van motieven (ideologisch en persoonlijk) 
niet ongebruikelijk. Ook een criminele achtergrond 
bij jihadistisch of islamistisch gemotiveerde daders 
komt vaak voor, evenals geestelijke problemen. 

In algemeen-jihadistische online kanalen wordt 
doorgaans nauwelijks op jihadistisch terroristische 
aanslagen gereageerd. Hooguit wordt in pro-ISIS 
kanalen lof uitgesproken voor de dader(s) en wordt 
een aanslag aangegrepen om angst te zaaien en 
dreigementen te uiten door hier in beeldmateriaal 
naar te verwijzen. Zoals ook te zien was in de vorm 
van een poster na de aanslag in Utrecht. 

verlaat laatste enclave 
van ISIS 
Op 18 maart Twitterde 

zou met twee kinderen - een 
jongetje van drie en een pasgeboren baby - de 
laatste ISIS-enclave nabij Baghouz hebben verlaten 
nadat zijn vrouw zou zijn komen te overlijden. In de 
navolgende uren doet 	verslag van het 
gesprek dat hij voert met 	Hij vraagt hem 
onder andere foto's te sturen van zijn omgeving en 
van zichzelf. Ook stelt hij hem een aantal vragen. 

stuurt een foto van zichzelf met een 
rotspartij op de achtergrond en beelden van de plek 
waar hij en andere ISIS-strijders die zich hebben 
overgegeven verblijven. 

111111~111~111~111111111.; 
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is een bekende Nederlandse jihadist die voor 
zijn vertrek naar Syrië actief was in een 
jihadistische kringen in Den Haag. Hij nam deel aan 
Straatdawah-activiteiten met onder andere  

Een dag na het eerste bericht over de overgave van 

W:".1101M00 
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Commentaar monitorspecialist 
is waarschijnlijk jarenlang bij ISIS actief 

geweest en lijkt nu op het laatste moment eieren 
voor zijn geld te hebben gekozen en zich niet dood 
te willen vechten nu ISIS-strijders steeds verder in 
het nauw komen. Deze casus laat zien dat geharde 
strijders zoals hij ook op het laatste moment nog 
kunnen capituleren. Hun ware motieven voor deze 
capitulatie kunnen uiteen lopen. Mogelijk is het een 
tactisch besluit van de ISIS-leiding om sommige 
strijders levend het strijdtoneel levend te laten 
verlaten. Dat geharde strijders zoals 
'spijt' betuigen en afstand nemen van bepaalde 
activiteiten van ISIS moet waarschijnlijk vooral 
gezien worden als een tactisch besluit en zegt in 
beginsel weinig over hun ware overtuigingen en 
idealen. Terecht merkt 	 bovendien op dat 
jihadisten journalisten kunnen benaderen om hun 
zaak onder de aandacht te brengen bij een breder 
publiek. Publieke aandacht voor hun zaak kan 
namelijk helpen voorkomen dat wraak en marteling 
hen ten deel vallen wanneer ze in handen van 
vijandige troepen vallen. 

De vraag is wat er met 	 kinderen zal 
gebeuren wanneer hij wordt aangehouden door 
lokale autoriteiten. Normaliter worden deze 
kinderen namelijk samen met hun moeders 
gedetineerd maar de moeder van de kinderen van 

zou zijn overleden. Ook zal moeten blijken of 
het jongste kind van 	in de toekomst eventueel 
aanspraak kan maken op de Nederlandse 
nationaliteit.:,  

https://www.ad.nl/binnenland/kalifaat-volat-al-chips-etend- 
iihadoroces—ace238e4/  

Zie: Staatscourant Nr. 5244, 13 september 2017.  
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Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Protestacties en reacties rondom 
de Provinciale Statenverkiezingen 
De Provinciale Statenverkiezingen van afgelopen 
woensdag 20 maart 2019 hebben vooraf tot enkele 
protestacties geleid en achteraf tot verschillende 
online reacties vanuit de diverse ideologische 
hoeken. 

De protestacties van afgelopen week waren gericht 
tegen vermeend rechts-extremistische partijen en 
politici en kwamen met name vanuit links-
activistische en -extremistische hoek. Zo heeft de 
'Anti-Fascistische Actie Fryslan' (AFAF) op 
dinsdagavond 12 maart 2019 actiegevoerd met 
spandoeken en leuzen op straat bij een pand in 
Drachten waar een campagnebijeenkomst van het 
Forum voor Democratie (FvD) werd gehouden. Er 
zouden wat woordenwisselingen tussen aanhangers 
van beide kampen zijn geweest. AFAF zegt op 
Indymedia.n1 bezorgd te zijn over de hoge opkomst 
bij de FvD-bijeenkomst. 
De webste van de Internationale Socialisten meldt 
dat 'anti-racistische actievoerders' die deelnamen 
aan een protestactie bij een verkiezingsbijeenkomst 
van het FvD in Maastricht op 15 maart 2019 werden 
aangevallen door 'een georganiseerde groep van 
zo'n tien FvD-aanhangers'. Eén van de linkse 
demonstranten zou licht gewond zijn geraakt. 

Daarnaast werd in de nacht van maandag 18 op 
dinsdag 19 maart 2019 bij een Eindhovense LPF-
raadslid een steen tegen het raam gegooid. 
Een 61-jarige man werd zaterdag 9 maart 2019 
vlak voor het bezoek van Geert Wilders aan Heerlen 
aangehouden door de politie. Hij had twee messen 
en een bijl bij zich. 
Ten slotte meldt Indymedia dat een bisekseksueel 
heeft geprotesteerd tegen de Nashville-verklaring 
en de SGP bij een bijeenkomst in de Grote Kerk in 
Dordrecht op 14 maart 2019. Hem werd de toegang 
tot de kerk geweigerd. 

Online is op verschillende manieren gereageerd op 
de verkiezingsuitslagen. Winnaar Thierry Baudet en 
zijn partij het Forum voor Democratie waren in de 
afgelopen dagen één van de meest besproken 
onderwerpen op Twitter. 
In het algemeen zijn de reacties op sociale media 
zeer gepolariseerd te noemen. Aan de ene kant zijn 
er vurige verdedigers van Thierry Baudet en het 
FvD die de hoge verkiezingsuitslag voor het FvD 
toejuichen. Zij hopen dat het 'partijkartel' wordt 
doorbroken en dat het FvD veranderingen 
aanbrengt wat betreft onder andere directe 
democratie, migratiebeleid en klimaatbeleid. Aan de 
andere kant is er veel kritiek op die uitslag. Er 
worden zorgen geuit over het hoge aantal stemmen 
voor een partij die - volgens een groot deel van die 
kritische reacties - racistische, islamofobe 
standpunten heeft. Hier wordt niet zelden 
gesproken over Baudet als 'gevaar' en 
'levensgevaarlijk' en vergelijkingen getrokken met 
opkomst van Hitler in jaren '30. Sommige 
deskundigen en opiniemakers noemen de 
overwinningsspeech van Baudet over 'een gezuiverd 
en boreaal Nederland' zorgelijk en bedreigend. 

Bij een groot deel van de rechts-populisten 
(GeenStijI, 
Twitter, diverse Facebookpagina's) en bij enkele 
rechts-extremisten is sprake van een 
jubelstemming over de winst voor het FvD. 
Sommigen vinden het echter 'zonde' dat dit deels 
ten koste van de PVV is gegaan. Wel zijn velen blij 
dat de 'Turkse partij' DENK geen zetel in de senaat 
krijgt. Daarnaast worden in deze kringen verwijten 
geuit naar de 'linkse' media, politici en academici 
omdat die het FvD zouden demoniseren. Er worden 
diverse vergelijkingen met Pim Fortuyn en de LPF 
getrokken, onder andere naar aanleiding van een 
cartoon in de Volkskrant waarop Baudet op een 
doodskist ligt. Sommigen vrezen dat Baudet gevaar 
loopt en hopen dat hij goede beveiliging krijgt. 

Er zijn deze week enkele bedreigingen op sociale 
media geuit. Een tweet was gericht tegen politici 

Zie bijvoorbeeld Limburger.nl, "Fascistische en gevaarlijke" 
speech verbaast deskundige en bekende van Baudet', 21 
maart 2019. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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van het FvD, de PVV en de SGP. In een 
Facebookreactie dreigde een 

Negatieve opiniestukken in 
de media en online reacties en verwensingen jegens 
Baudet en het FvD lijken vrij massaal te worden 
gerapporteerd en van repliek te worden voorzien 
door aanhangers en sympathisanten van het FvD. 

De rechts-extremistische groep 'Studiegenootschap 
Erkenbrand' reageert op Twitter op de vermeende 
'neo-fascistische invloeden' zoals het woord 
`boreaal' in de speech van Baudet: 'Noem het hoe je 
wilt. Feitelijk en moraal is er niets op aan te 
merken.' De rechts-extremistische partij de 
Nederlandse Volks-Unie (NVU) schrijft op Facebook 
dat 'het demoniseren, criminaliseren en "framen" 
van FvD is begonnen. Journalisten en zelfbenoemde 
onderzoekers doen dit al jaren met NVU, PVV en nu 
FvD!'. Identitiar Verzet spreekt op Facebook van 
een 'mooi resultaat' voor de 'patriotten' en heeft 
eveneens kritiek op het demoniseren van Baudet. 

Vanuit links-extremistische hoek is vooralsnog niet 
massaal gereageerd op de uitslagen. De reacties die 
er zijn, zijn boos, bezorgd en vol ongeloof over de 
grote overwinning van het FvD. Op Indymedia.nl en 
de Facebookpagina van 'AFA Nederland' wordt 
vooral opgeroepen het tegengeluid te verspreiden, 
zoals komende zaterdag bij een demo tegen 
racisme in Amsterdam. Rechts-extremisten hebben 
overigens aangekondigd daar met een tegenactie te 
komen. Verder wordt op links-extremistische 
pagina's uiteengezet waarom het FvD 'toch wel echt 
rechts-extremistisch' is. Er zijn vooralsnog geen 
concrete oproepen tot verdergaande acties op 
sociale media zichtbaar, maar er wordt wel gesteld 
dat actie 'nodig' is en dat dit 'verstandig' moet 
gebeuren. 
Ook bij links-populistische webpagina's als Joop en 
Krapuul is er naast feitelijke berichtgeving, veel 
bezorgdheid en onbegrip over de verkiezingsuitslag 
en de speech van Baudet. 

De politie en de Dienst Bewaken en Beveiligen van de NCTV 
zijn hiervan op de hoogte gesteld. Het Twitteracoount in 
kwestie lijkt al verwijderd te zijn. 
EEIEEMEIEIIIEEEEUEfMEMM~tZftaM. 

~3~951EMI 
Zie ook 	Internetmonitoring 812019. 

Vanuit salafistische of jihadistische hoek is online 
nauwelijks gereageerd op de verkiezingsuitslag en 
de opmars van het FvD. Het activistische initiatief 
MIS," 	 wig heeft meerdere 
tweets gestuurd. In één van die tweets zijn twee 
foto's opgenomen. Eén van Hitler en één van 
Baudet waarop beide in eenzelfde houding met 
opgeheven vinger staan. 	schrijft daarbij: 

Het 
schrijft in een tweet 

en dat 

In salafistische kringen bestaat verwarring over het 
feit dat sommige salafistische voormannen online 
hebben aangeven dat zij hebben gestemd, terwijl 
hun volgers in de veronderstelling waren dat 
deelname aan de verkiezingen juist is afgeraden. 
In jihadistische kringen werd in aanloop naar de 
verkiezingen felle kritiek geuit op DENK. Jihadisten 
achten omarming van het democratisch stelsel als 
onverenigbaar met de islam - en dus als vorm van 
ongeloof. 

Commentaar monitorspecialist 
De protestacties en reacties rondom de Provinciale 
Statenverkiezingen laten een gepolariseerd klimaat 
zien. De toon online tussen rechts-populisten en —
extremisten aan de ene kant en de links-
extremisten en —activisten aan de andere kant is 
hard en onverzoenlijk jegens elkaar. Dat was 
voorheen ook al zo, maar door de uitslag van de 
verkiezingen zijn de tegenstellingen online en 
daarbuiten weer duidelijker naar voren gekomen en 
op scherp gezet. Ook is duidelijk dat veel rechts-
extremisten en —populisten het FvD nu openlijk 
steunen. 

Naast de euforie leeft bij rechts-populisten en —
extremisten de angst voor de veiligheid van 
Baudet. Er worden geregeld vergelijkingen met Pim 
Fortuyn getrokken. Enkele dreigende reacties op 
sociale media tonen aan dat sommigen blijkbaar 
erg gefrustreerd zijn over de overwinning van 
Baudet. De felle tegenreactie op dit soort online 
bedreigingen laat zien dat vele rechts-populisten en 
—extremisten alert zijn op dit soort signalen en 
deze gelijk delen en rapporteren. Niet iedereen is 

** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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er gerust op dat de overheid de veiligheid van de 
de FvD-politici garandeert, met verwijzing naar de 
moord op. Fortuyn, en hopen dat het FvD zelf goede 
beveiligers heeft. De kleine confrontatie in 
Maastricht laat zien dat enkele sympathisanten van 
het FvD de gewelddadige confrontatie niet vrezen. 

Veel tegenstanders van het FvD - waaronder linkse 
extremisten - framen de partij en de speech van 
Baudet als rechts-extremistisch. Enkele radicale 
moslims doen dat ook of betrekken dat op de hele 
Nederlandse volksaard. Het is de verwachting dat 
het sterk gepolariseerde klimaat op sociale media 
nog wel even voortduurt. In dit klimaat moet er 
rekening mee worden gehouden dat individuen of 
kleine groepen geradicaliseerde actievoerders uit 
zowel de links-extremistische en radicaal 
islamitische hoek buitenwettelijke acties jegens 
leden of bezittingen van het FvD kunnen uitvoeren, 
of dat het tot een gewelddadige confrontatie met 
rechts-extremisten en 'bewakers van het FvD' kan 
komen. Ook andere vermeende 'extreemrechtse 
politici' (SGP, VVD, PVV) blijven een mogelijk 
doelwit van links-extremistische acties. 

Nieuw initiatief 'Moslim 
Empowerment Tilburg' organiseert 
lezing met prediker Abou Ismail 
Op 27 februari 2019 is de Facebookpagina 'Moslim 
Empowerment Tilburg' (MET) gestart. Naast 
Facebook onderhoudt het initiatief ook een eigen 
website. Daarop is te lezen dat MET zich richt op 
het 'versterken van de islamitische identiteit' door 
laagdrempelige activiteiten, zoals lezingen en 
workshops over de islam te organiseren. Daarnaast 
organiseert het interactieve bijeenkomsten om 'de 
stem van de moslim jongeren te laten horen'. Het 
initiatief richt zich op jongeren in (de omgeving 
van) Tilburg. 

Op 12 maart 2019 heeft MET een evenement op 
haar Facebookpagina aangekondigd. Het 
organiseert zaterdag 20 april 2019 van 11:00 -
14:00 een les met de politiek-salafistische prediker 

.21 met het thema 'de visie 

www.metilburg.n1 

van een moslim op het leven'. Bij de aankondiging 
schrijft MET: 'Een van de belangrijkste redenen 
waarom iemand zich verloren en verdwaald voelt in 
het wereldse leven is omdat hij of zij geen visie of 
doel heeft. De Islam verschaft duidelijkheid hierin. 
De Koran en Soennah leren ons dat naast een 
materialistisch wereldbeeld ook zoiets bestaat als 
het geloven in Allah. Maar wat houdt dit precies in 
en hoe valt dit in de praktijk te brengen? Op de 
jongerendag van 20 april zal - 
ons hiervoor meer vertellen en nader op weg 
helpen.' Ook is er op dezelfde dag een 
jongerenavond. Wat voor de jongerenavond op het 
programma staat is (nog) niet bekend. 

,4‹ 

Zie ook ook Weekbericht Internetmonitoring 8/2019. 
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A}Mbiaing 
bespeuren. Zijn voordrachten staan vooral in het 
teken van 	 Er wordt 
geen verbinding gezocht met de Nederlandse 
samenleving en haar instituties. Daarnaast zijn de 
lezingen van 	gericht op het versterken 
van het islamitisch geloof met als doel het 
praktiseren van de zuivere Islam. 

Hiermee trachten salafistische predikers om (jong) 
volwassenen aan zich te binden en vertrouwd te 
maken met de salafistiche denkbeelden. Deze 
staan haaks op de beginselen, normen en 
kernwaarden die heersend zijn binnen de 
Nederlandse samenleving en kunnen tot effect 
hebben dat jongeren zich vervreemden van de 
Nederlandse samenleving. Ook kan het 
radicalisering in de hand werken. 

Het zal over tijd moeten blijken of het Tilburgse 
initiatief een salafistische koers gaat varen. 
Interessant om dan te bezien is in hoeverre MET 
aansluiting vindt bij salafistische organisaties en 
initiatieven die reeds actief zijn in de omgeving 
van Tilburg. 

Commentaar monitorspecialist 
In het verleden was een vergelijkbaar initiatief 
actief, genaamd 'Muslim Youth Empowerment'. 
Hierbij was onder andere 	i  betrokken, 

leaffillábatei~~~- 	'15§§ 
------------ Er is op basis van 

openbare informatie nog geen verband gevonden 
tussen 'Muslim Youth Empowerment' en MET. 

Het is op basis van openbare berichtgeving nog te 
vroeg om de oriëntatie van de MET volledig te 
kunnen duiden. Zo is het op basis van openbare 
informatie nog niet vast te stellen wie achter het 
initiatief zit(ten). Toch wijst een lezing van een 
prediker met een sterk politiek-salafistisch 
signatuur op salafistische invloeden binnen het 
initiatief. 

In de recente lezingen van 	eT =n"' valt geen 
opening naar de Nederlandse samenleving te 

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

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

De beSchrijving is bedoeld als sfeerbeeld van wat 
leeft op het internet en hoeft niet altijd 
representatief te zijn voor de standpunten van 
bepaalde groeperingen. Evidente taalfouten in 
bronteksten worden ongemoeid gelaten waar 
mogelijk. Het wordt afgeraden om zelf de websites 
te bezoeken die geraadpleegd zijn ten behoeve van 
het weekbericht, omdat het 1P-adres voor derde 
partijen zichtbaar is en herleidbaar kan zijn tot de 
overheid. 

Inhoudsopgave 

I. Extremisme, radicalisering en polarisatie 	2 

Linkse extremisten worstelen met strategie in 
strijd tegen 'alt-right' en opkomst Baudet 	2 

Oproep van salafistische aanjagers om te gaan 
stemmen tijdens Provinciale Staten-verkiezingen 
zorgt voor verwarring en discussie 

'SOS-stichting benefiet' uit Tilburg houdt 
inzamelingsactie voor bouw meisjesweeshuis 	5 

Stichting Taubah start 'broedertour' om eenheid 
binnen salafistische gemeenschap te bevorderen 	6 

Het weekbericht dient te worden behandeld als 
vertrouwelijk document. Voor verder gebruik en/of 
verdere verspreiding van het weekbericht graag 
overleggen met Analyse. Uw reacties zijn welkom op 
10'.2 
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Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Linkse extremisten worstelen met 
strategie in strijd tegen 'alt-right' 
en opkomst Baudet 
De verkiezingsoverwinning van het Forum voor 
Democratie (FvD) bij de Provinciale 
Statenverkiezingen van 20 maart 2019 heeft geleid 
tot enkele verschillende reacties vanuit links-
extremistische hoek. Tijdens de anti-
racismedemonstratie van 23 maart 2019 in 
Amsterdam riep een vrouwelijke actievoerder van 
(vermoedelijk) de links-extremistische actiegroep 
de 'Anti-Fascistische Actie' (AFA) de woorden: 'Als 
je Thierry dood wilt schieten, zeg dan paf.' De 
vrouw is binnen twee dagen opgepakt in Nijmegen 
in het gelegaliseerde kraakpand 'De Grote Broek' en 
is inmiddels weer vrijgelaten. De vrouw heeft bij de 
politie verklaard spijt te hebben van haar 
uitlatingen en de impact ervan te hebben 
onderschat. Volgende maand komt ze voor de 
politierechter. 

Enkele links-extremisten lijken geen probleem met 
de geroepen tekst te hebben. AFA laat weten geen 
afstand te doen van de actie van de vrouwelijke 
demonstrant. 'Een reactie op één demonstrant 
vinden wij ongepast zolang invloedrijke politici als 
Baudet en Wilders hele bevolkingsgroepen 
demoniseren.' Volgens AFA is het taalgebruik van 
Wilders en Baudet zelfs een rechtvaardiging voor 
aanslagen. 'Kijk naar Christchurch, kijk naar Utoya, 
de daders verwezen naar dergelijke politici. Als we 
het weer over demonisering gaan hebben prima, 
maar wij vinden dat er aandacht moet zijn voor het 
grotere plaatje. Dehumanisering van 
bevolkingsgroepen door een politicus als Baudet.' 
Op Indymedia.nl wordt de bedreiging tegen Baudet 
afgedaan als door een eenling. In een reactie stelt 
iemand dat 'antifa-actievoerders zich niet door 
rechts-populisten moeten laten "framen" en dat 
antifascistische actie nodig blijft'. Een ander roept 

1  Zie ook het Signalement Terrorisme en Radicalisering 
. van de NCTV en het Weekbericht Internetmonitoring 12/2019. 

anoniem op tot 'solidariteit met een door het 
systeem gevangen genomen kameradin!'. 
Enkele linkse extremisten uit Nijmegen hebben op 
Facebook hun profielfoto of achtergrondfoto 
veranderd in een afbeelding waar 'PAF' op staat, uit 
solidariteit met de aangehouden vrouw. 

De links-extremist; <ám schrijft in een 
opiniestuk op Indymedia.nl en de website van de 
'Steungroep 13 September' dat de leuze die tegen 
Baudet werd geroepen tijdens de anti-racismedemo 

1,15 ecah 	 97  Ze 
verwijt politici en media een' 	te voeren 
op antifascisten. Ze wijst daarnaast op allerlei 
uitspraken van Baudet en Wilders, die zij zonder 
tegenspraak hebben kunnen doen. ?-5-a~35,231 

Ook de anti-racisme actiegroep 'Majority 
Perspective' (gelinkt aan de 'De Grauwe Eeuw') laat 
op Facebook in een reactie op de verkiezingen 
blijken dat met woorden alleen de opkomst van 
'racisten' niet wordt gestopt: 'Nou dat hielp', 
waarna een symbool van alt-right op internet, 'Pepe 
the Frog', en een foto van Baudet worden getoond. 

Toch is ook een ander geluid te horen vanuit links-
extremistische kant, waarin wordt opgeroepen met 
woord en zonder geweld te strijden tegen Baudet 
en het vermeende 'extreemrechtse alt-right 
gedachtengoed' van hem en anderen. 
Zo plaatst iemand anoniem op Indymedia een 
bericht met de titel 'Moet Thierry dood?'. Er wordt 
uiteengezet waarom het beter is om hem niet iets 
aan te doen. 'Laat Thierry dus leven!' en 'Laten wij 
onze levens steken in het opbouwen en verdedigen 
van de samenleving die wij willen, niet in moord.' 
Anderen stellen dat er is 'maar één manier om te 
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reageren op het gevaar van neofascisme en dat is 
eerst het beestje bij de naam noemen en er dan 
een alternatief tegenover stellen.' 

Radicale klimaatactievoerders en actiegroep Code 
Rood laten op Facebook ook weten zich te verzetten 
tegen de opkomst van 'wetenschapsontkennende 
politici' als Baudet. Een student/activist heeft deze 
week in het blad Folie van de UvA geschreven: 'De 
eerste stap voor zo'n verzet is door zich uit te 
spreken tegen de wetenschap-ondermijnende 
politiek van Baudet, en zich uit te spreken voor 
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Door 
hiervan af te zien laten de universiteiten haar eigen 
onderzoekers, met name klimaatonderzoekers, in 
de kou staan.' Op 25 april 2019 organiseren 
studenten/activisten een nationale studentenstaking 
tegen klimaatverandering in Amsterdam, waarbij dit 
thema ook aan de orde zal komen. 

Ten slotte is er deze week op sociale media veel 
ophef geweest, ook onder links-extremisten, over 
het door het Renaissance Instituut, het 
wetenschappelijk bureau van het FVD, ingestelde 
meldpunt voor politieke vooringenomenheid op 
scholen en universiteiten. Enkele links-extremisten 
reageren fel en spreken van een 'heksenjacht' en 
'NSB-praktijken' om zogenaamde 'linkse 
indoctrinatie' op scholen en universiteiten tegen te 
gaan. 

Commentaar monitorspecialist 
Het is duidelijk dat links-extremisten worstelen hoe 
om te gaan met de uitslag van de Provinciale 
Statenverkiezingen en snelle electorale opkomst 
van het Forum voor Democratie van Thierry 
Baudet. Baudet en het FvD worden in links-
extremistische kringen duidelijk gezien als 
vertegenwoordigers van de alt-right beweging in 
Nederland. Daar komt bovenop dat linkse 
extremisten op sociale media en op hun eigen 
websites worden uitgedaagd door rechts-
extremisten, die nog meer zelfvertrouwen lijken te 
hebben gekregen door de winst van Baudet en hun 
momentum hebben. Sommige links-extremisten 
lijken de drang te voelen om snel, feller en wellicht 
vaker buitenwettelijk te werk te gaan omdat de 
protestacties tot nu toe weinig effect lijken te  

hebben gehad. Het feit dat AFA en enkele links-
extremisten openlijk geen afstand nemen van de 
doodsbedreiging aan Baudet en het soms zelfs 
ondersteunen, kan een aanwijzing zijn dat een deel 
voorstander is van een verharding van de 
protestacties. Daar staat tegenover dat anderen 
oproepen om met een alternatief te komen en geen 
geweld te gebruiken of bedreigingen te uiten. 

Het is vooralsnog onduidelijk welke kant de modus 
operandi van de protestacties door links-
extremisten opgaat. Daarvoor is de scène duidelijk 
nog onderling te verdeeld. Wel moet er rekening 
mee worden gehouden dat eenlingen of kleine 
groepjes linkse extremisten juist nu een noodzaak 
voelen om een krachtig statement neer te zetten. 
Potentieel doelwit van hun acties zijn rechts-
extremisten en alle vermeende 'extreemrechtse' 
politici en hun bezittingen. Daaronder vallen in de 
ogen van links-extremisten vertegenwoordigers en 
bezittingen van het FvD, de PVV, de VVD en de 
SGP. 

Oproep van salafistische aanjagers 
om te gaan stemmen tijdens 
Provinciale Staten-verkiezingen 
zorgt voor verwarring en discussie 
Op woensdag 20 maart 2019 waren de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten. Op Facebook riepen 
twee salafistische aanjagers op om te gaan 
stemmen. 

benadrukte in een korte video 
het belang van deze verkiezingen, omdat de Eerste 
Kamer erdoor wordt gekozen. 	zegt in de 
video dat 	 gebruik dient te 
maken van het stemrecht en roept zijn 	op 
te gaan stemmen . 	 ›e..j.  • 

~71 
IDe video is zowel op de 

Facebookpagina van g,s.~2-1 geplaatst als op de 
Facebookpagina van Stichting Al-Yaqeen 
(verbonden aan de as-Soennah moskee). De video 
is ruim 8.000 keer bekeken. Ook 	 si 

laat via Facebook blijken dat 
hij zijn stem heeft uitgebracht. Bij een foto van 
hemzelf met het stembiljet in zijn hand schrijft hij: 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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is ruim honderd keer gereageerd. 

De reacties op de video en de foto van de 
salafistische aanjagers zijn wisselend en zorgen 
voor enige verwarring en discussie. Zo klinkt er 
kritiek op de oproep van 	 om te 
gaan stemmen: 'voor de duidelijkheid ik luister 
graag naar broeder 	 en zijn 
lezingen vind ik altijd leerzaam en duidelijk. Maar 
dit is iets wat ik niet verwachten [sic] en niet mee 
eens ben.' Een enkeling gaat een stap verder door 
takfier op de prediker te plegen en hem ongelovig 
te verklaren. Anderen zijn verward door de oproep: 
'ben wel flabbergasted, ik heb stemmen altijd 
verworpen door hetgeen altijd is gepredikt. En nu 
stemmen de predikers zelf. Kmoet weer mn kennis 
bijspijkeren, loop weer wat achter..' Anderen 
prijzen de actie van de salafistische aanjagers: 'Nou 
hehe iemand die even het stemmen aanmoedigd. 
Sommige wanhopige types blijven maar beweren 
dat het HARAM is. Totdat er een anti-islam partij 
aan de macht is, dan is het al te laat.'  

Al-Yaqeen verwijst in de reacties naar een fatwa 
van 	 die Al-Yacieen in 
2017 op haar website publiceerde. Deze sheikh 
stelt : 

Commentaar monitorspecialist 
Democratische verkiezingen zijn in salafistische en 
jihadistische (online) kringen van oudsher een 
beladen thema. In aanloop naar verkiezingen 
verschijnen steevast oproepen op salafistische en 
jihadistische online kanalen aan moslims om 
vooral niet te gaan stemmen. Jihadistische online 
initiatieven roepen moslims bijvoorbeeld al weken 
op geen gebruik te maken van het stemrecht. Dit 
zou haram [verboden] zijn, omdat op die manier 
bijgedragen wordt aan het benoemen van politieke 
partijen in een wetgevend orgaan waar wetten 
worden ingediend die tegen de wetten van Allah 
ingaan. 

en 	zijn niet de eerste 
salafistische aanjagers die moslims hebben 
opgeroepen gebruik te maken van hun stemrecht. 

en 	hebben jaren 	geleden 
al openlijk geroepen dat stemmen op een partij die 
de belangen van moslims het beste behartigt 
toegestaan is. Tegelijkertijd zijn andere aanjagers, 
zoals 	, actief antidemocratische 
boodschappen aan het verspreiden door met 
(selectieve) theologische onderbouwing te 
'bewijzen' dat het moslims niet is toegestaan te 
stemmen voor democratische verkiezingen. Als 
dergelijke boodschappen door prominente 
aanjagers worden verspreid, kunnen die extra 
gewicht meekrijgen. 

Ook de discussie onder met name het bericht van 
laat zien dat in de salafistische 

gemeenschap verschillend wordt gedacht over de 
legitimiteit van het gebruikmaken van het 
stemrecht door moslims. Boodschappen die juist 
ageren tegen het stemmen, kunnen bijdragen aan 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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een antidemocratische, anti-integratieve opstelling 
van sommige moslims en hen isoleren van de rest 
van de Nederlandse samenleving. Aan de andere 
kant kunnen boodschappen waar (salafistisch 
georiënteerde) moslims worden opgeroepen juist 
wel gebruik te maken van hun stemrecht, hun 
deelname in de Nederlandse samenleving 
bevorderen. 

`SOS-stichting benefiet' uit Tilburg 
houdt inzamelingsactie voor bouw 
meisjesweeshuis 
'SOS-stichting benefiet' schrijft op 14 maart 2019 
op haar Facebookpagina dat het voornemens is om 
een weeshuis voor kinderen in Somalië te gaan 
bouwen. Het weeshuis moet plaats bieden aan 
vijftig meisjes. Volgens het initiatief bouwt 'een 
andere stichting uit Duitsland' op dit moment een 
weeshuis voor jongens naast de locatie waar het 
weeshuis van SOS-stichting voor meisjes moet 
komen te staan. SOS-stichting schrijft dat de 
meisjes in het weeshuis naast opvoeding 'ook 
islamitische lessen en Arabische taal krijgen'. 

SOS-stichting schrijft op haar Facebookpagina dat 
het plan voor de bouw van het weeshuis afkomstig 
is van 'een gezin': 'twee jaar geleden zijn wij 
benaderd door een gezin met de vraag dat ze graag 
een weeshuis in Somalië willen oprichten. Na het 
nodige te hebben uitgezocht voor het gezin hebben 
ze de afgelopen ramadan 2018 besloten om een 
bedrag van 45.000 euro te doneren om bij te 
dragen voor de bouw van een weeshuis. De grond 
waar het weeshuis zal komen is geheel 
overgedragen aan Stichting SOS.' Om de bouw van 
het weeshuis te kunnen realiseren is er in totaal  

60.000 euro nodig. 'Volgers' van het initiatief 
worden daarom gevraagd een bijdrage te doen om 
de resterende 15.000 euro in te zamelen. 

Op 26 maart 2019 deelt SOS-stichting een 
tussenstand op haar Facebookpagina waaruit blijkt 
dat er binnen twee weken ruim 10.000 euro is 
ingezameld. Bij deze berichten worden ook foto's 
gedeeld. Hierop is te zien hoe de bouw van het 
weeshuis reeds is gestart. Op deze foto's is een 
groot bord te zien waarop 'weeshuis Somalië 
Jazeera' staat. Mogelijk verwijst dit naar het dorp 
Jazeera dat twintig kilometer ten zuidwesten van 
Mogadishu ligt. 

SOS-stichting werkt geregeld samen met andere 
salafistische stichtingen zoals bijvoorbeeld stichting 
Rizq en Stichting All-Round. In het verleden heeft 
het vaker projecten georganiseerd in Somalië, 
Jemen, Syrië, Gaza en Marokko. De stichting is niet 
onomstreden. In 2013 werden de banden tussen 
het initiatief en twee 'zeer radicale strijdgroepen' in 
Noord-Syrië beschreven. Dit leidde al snel tot 
Kamervragen en vragen in de Tilburgse 
gemeenteraad. In 2017 was de stichting onderdeel 
van een witwasonderzoek waarin onderzoek werd 

'Radicalen in Syrië vinden steun in Tilburg', 5 april 2013, 
www.trouw.nl   

'Kamervragen over islamitische SOS-Stichting in Tilburg, 
VVD overweegt maatregelen', 7 april 2013, 
www.omroepbrabant.n1  
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gedaan naar mogelijke terrorismefinanciering. Ook 
op de Facebookpagina van de stichting klinken er 
twijfels door over de transparantie en werkwijze 
van de stichting. In een reactie wordt er gevraagd 
naar jaarverslagen en het ANBI keurmerk. SOS-
stichting schrijft in een reactie dat het geen ANBI-
status heeft en stelt dat er sprake is van 'geruchten 
en aantijgingen die niet kloppen'. 

Commentaar monitorspecialist 
Salafistische aanjagers en organisaties zijn zeer 
actief met hulpverleningsactiviteiten. Het is een 
uiting van het islamitische concept sadaqaat 
[liefdadigheid]. Tegelijkertijd zien salafistische 
stichtingen het ook als een mogelijkheid om aan 
da'wa [bekeren, uitnodigen tot de islam] te doen. 
Naast het bieden van hulp betekent dit ook het 
investeren in vormingsactiviteiten volgens het 
eigen salafistische gedachtegoed. In het voorbeeld 
van het weeshuis is dit onder andere te zien aan 
de opmerking van SOS-stichting dat de meisjes in 
het weeshuis naast opvoeding ook islamitische 
lessen en Arabische taal krijgen onderwezen. Een 
soortgelijk initiatief — het bouwen van een 
weeshuis — werd recent ook aangekondigd door de 
salafistische organisatie Salaam Foundation die 
gesteund door diverse politiek-salafistische 
aanjagers geld inzamelen voor een weeshuis in 
Marokko. 

SOS-Stichting wordt in open bronnen 
toe9eschreven aan 
EMIMIROMMINE~MINNEMUMM 

-- - Stichtingen misbrLnkt voor financieren terrorisme, 
onderzoek naar SOS Stichting uit Tilburg', 16 oktober 2017, 
www.bd.n1  

Algemeen Nut Beogende Instelling: keurmerk verstrekt door 
de overheid die aan een set (maatschappelijke) voorwaarden 
moet voldoen. Hiermee komt het in aanmerking voor 
belastingvoordeien. 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 8/2019. 
Zie Weekbericht Internetmonitoring 21/2018. 
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Naast de specifieke hulpactie van SOS-stichting in 
dit weekbericht, ontplooit de stichting veel andere 
hulpverleningsactiviteiten in het buitenland. De 
stichting is hierbij geregeld actief in 
conflictgebieden als Gaza, Jemen en Syrië. De 
weinig transparante werkwijze gecombineerd met 
de soms kwetsbare locaties waar zij actief zijn, 
roepen vragen op over de herkomst en 
bestemming van de hulpgelden en het doel 
waarmee zij de activiteiten ontplooien. Bovendien 
zijn de bedragen in sommige gevallen ook van 
zodanige grootte dat dit niet valt te rijmen met de 
weinig draagkrachtige achterban van de stichting 
in Nederland. Gezien de nauwe banden die ; 

Iheeft in het buitenland, waaronder 
Saoedi-Arabië, bestaat het risico op (ongewenste) 
buitenlandse financiering. 

Stichting Taubah start 
'broedertour' om eenheid binnen 
salafistische gemeenschap te 
bevorderen 
Op 9 maart 2019 deelt stichting Taubah uit 
Veenendaal op haar Facebookpagina een verslag 
van een 'broedertour'. Volgens de salafistische 
stichting is het bezoeken van 'broeders' gericht op 
'het versterken van de broederschap, kennis en 
visies te delen en te kijken naar eventuele 
samenwerkingen die de ummah in Nederland ten 
goede komt'. Voor deze 'broedertour' heeft Taubah 
een bezoek gebracht aan Moslimjongeren Almere. 
Daar hebben ze gesproken over 'verschillende 
actuele thema's met betrekking tot de moslims in 
Nederland'. Volgens Taubah is het de eerste keer 
dat medewerkers van beide salafistische initiatieven 
elkaar hebben ontmoet en spreekt van een 
'geweldige en onvergetelijke ervaring' die 'voor 
herhaling vatbaar is'. Stichting Taubah schrijft dat 
het binnenkort bekend gaat maken aan wie het 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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volgende bezoek gebracht gaat worden. Bij het 
verslag zijn een aantal foto's op de Facebookpagina 
van stichting Taubah geplaatst. Hierop is onder 
andere te zien hoe een groep mannen gezamenlijk 
eten en drinken. De salafistische aanjager 
eA 

Stichting Taubah omschrijft zichzelf als een 
'islamitische organisatie'. Het is gevestigd in 
Veenendaal waar het op 1 februari 2019 een nieuwe 
locatie heeft betrokken. In aanloop naar deze 
verhuizing heeft het haar 'volgers' meerdere malen 
om donaties gevraagd. Het initiatief biedt 
verschillende diensten aan. Zo verzorgt het onder 
andere islamitisch onderwijs voor kinderen, 
Arabische lessen en lessen theologie voor 
(jong)volwassenen. Ook organiseert het 
(vormende) activiteiten waaronder zusterdagen, 
jongerenavonden met spelletjes en kidsconferenties 
voor kinderen tussen de 4 en 11 jaar. Deze 
zusterdagen heeft het in samenwerking met de 
salafistische stichting al-istiqaamah (gelieerd aan 
alFitrah) uit Utrecht georganiseerd. Daarnaast 
onderhoudt stichting Taubah banden met diverse 
salafistische initiatieven waaronder Islamplanning.nl 
uit Eindhoven en alFitrah uit Utrecht. 

Commentaar monitorspecialist 
De 'broedertour' van Taubah past in een 
ontwikkeling die al langer zichtbaar is waarbij 
salafistische initiatieven en aanjagers offline 
contacten proberen aan te halen en 
samenwerkingen aangaan. Naast deze 
netwerkdagen organiseren salafistische initiatieven 
bijvoorbeeld gezamenlijk jongerenavonden en 
zusterdagen, inzamelingsacties voor 
hulpbehoeftigen of andere goede doelen. Zo 
verenigden recent verschillende salafistische 
aanjagers zich bij het oproepen voor donaties voor 
de bouw van een weeshuis in Marokko door 
Salaam Foundation uit Eindhoven en organiseerde 
het salafistische initiatief Dawah Groep Utrecht een 
weekendretraite waarbij meerdere salafistische 
aanjagers aanwezig waren.9  Met deze 'broedertour' 
van Taubah wordt getracht de banden tussen 
verschillende salafistische initiatieven verder aan 
te halen en te bestendigen. Dit kan op termijn tot 
gevolg hebben dat de salafistische gemeenschap in 
Nederland verder professionaliseert en haar 
antidemocratische gedachtengoed en ideologie -
die haaks staan op de beginselen, normen en 
kernwaarden die heersend zijn binnen de 
Nederlandse samenleving - effectiever weet uit te 
dragen. Dit kan tot effect hebben dat 
(jong)volwassenen zich vervreemden van de 
Nederlandse samenleving. Ook kan het 
radicalisering in de hand werken. 

voor Salaam Foundation en ,,yeekenclretraite door Dawah 
Groep Utrecht Weekbericht Internetmonitoring 8/2019. 

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



Uitgave 
Nationaal Cobrdinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid 
Kerneenheid Analyse 
Postbus 117, 2501 CC Den Haag 
Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag 
10,24 

Meer informatie 
www.ncty. n I 
102.  a't'fit'e- 
@ncty_nl 

29-03-2019 


	2019 deel 1
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

	2019 deel 2
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

	2019 deel 3
	2019 deel 3.pdf
	Page 1
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23

	2099 pagina 1.pdf

	2019 deel 4
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25




