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

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

Inhoudsopgave 

I. Extremisme, radicalisering en polarisatie 	2 

waarschuwt voor gevolgen van 
economische impact coronacrisis voor moslims 2 

'#opengebedshuizen' 	 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 

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

Nauwelijks activiteiten 
extreemrechtse actiegroepen 
De Nederlandse extreemrechtse en rechts-
extremistische actiegroepen hebben ten tijden van 
de COVID-19-crisis nog nauwelijks concrete acties 
of online initiatieven uitgevoerd. Desondanks zijn er 
enkele opvallende initiatieven en acties die wél 
hebben plaatsgevonden in de afgelopen weken. 

De kleine actiegroep 'Rechts In Verzet' (RIV) heeft 
op vrijdag 17 april 2020 twee protestacties 
uitgevoerd tegen de komst van moskeeën in Tiel en 
Nijmegen. Op de website van RIV, op Twitter en 
een speciale RIV-Facebookpagina met de naam 
'Geen moskee in onze straat' zijn diverse foto's van 
deze acties gepubliceerd. In Tiel zijn protestborden 
en spandoeken neergezet of opgehangen op de plek 
waar de moskee moeten komen. Bij de actie in 
Nijmegen is sprake van teksten die op de stoep zijn 
gespoten, zoals 'invloed Erdogan naar nul!!'. Online 
stelt RIV dat er 'geen Diyanet moskee' in Nijmegen 
moet komen. 

De nationalistische actiegroep 'De Geuzenbond' 
heeft enkele stickerplakacties uitgevoerd in 
Rotterdam en Vechtdal (Overijssel). Hiervan zijn 

https://w\Nw.youtube.com/watch?v=ILX9Ga2CK_„4 
2  https://t.me/weerwoord  

https://www.spreaker.com/show/weerwoord  

tweets verschenen. Verder heeft de groep via 
Twitter en Telegram (via kanaal 'De Stormlamp') 
aangekondigd dat ze een nationalistisch 
praatprogramma met de naam 'Weerwoord' gaat 
opstarten. Deze week was er al een 
introductieaflevering via YouTube', een speciaal 
Telegram-kanaal: en de podcast-app Spreaker3  te 
horen en binnenkort zouden meer afleveringen 
moeten gaan volgen. In de korte introductievideo 
(1'48") roept De Geuzenbond op om niet te stil te 
zitten tijdens deze crisis. Suggesties zijn: boeken 
over cultuur en geschiedenis lezen, schrijven voor 
een blog of tijdschrift 'De Stormlamp' van de 
Geuzenbond, vrijwilligerswerk doen en sporten. 
De eerste online reacties op het initiatief zijn 
positief. 

Daarnaast is sinds enkele weken het 
nationalistische 'Dietse Bazuin' online actief, onder 
meer op YouTube en Twitter. Onlangs is onder 
dezelfde naam ook een eerste glossy (83 pagina's) 
verschenen als online uitgave, waarin vooral wordt 
ingegaan op de Europese en Nederlandse cultuur en 
geschiedenis. Dietse Bazuin blijkt een initiatief van 
enkele bekende rechts-extremisten (- 

die in het verleden of nog steeds connecties hebben 
met extreemrechtse en rechts-extremistische 
groepen en partijen als Erkenbrand, Voorpost, 
Identitair Verzet, Geuzenbond en Centrumpartij. 

Een ander online intitiatief dat in de afgelopen 
weken is begonnen, is rechtsonline.nl. Dit is 
opgestart als alternatief nationalistisch netwerk of 
platform. Je moet je eerst registreren en inloggen 
om deel te kunnen nemen. Diverse extreemrechtse 
sociale media accounts als 'Dietse Bazuin en 'Faust' 
verwijzen naar dit initiatief. 

Verder is er op de diverse sociale media kanalen 
van de bekende actiegroepen als de Nederlandse 
Volks-Unie, Identitiar Verzet, Pegida en Voorpost in 
de afgelopen weken de gebruikelijke online 
propaganda verschenen. Daarnaast is er sporadisch 
aandacht geweest voor diverse complottheorieen 
rond COVID-19 die op sociale media rondgaan, 
zoals de YouTube-uitzendingen van 'De Blauwe 
Tijger" en Robert Jensen.5  Complottheorieën over 
de relatie tussen 5G en COVID-19 worden door 
extreemrechts nauwelijks overgenomen. 

4  Zie Weekbericht Internetmonitoring 13/2020 
Zie ook elders in dit Weekbericht. 

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



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 16/2020 

Commentaar monitorspecialist 
COVID-19 heeft in de afgelopen weken een'  
verlammend effect gehad op de activiteiten van 
extreemrechtse en rechts-extremistische 
actiegroepen en individuen. Er is nauwelijks sprake 
geweest van offline acties, op enkele anti-islam 
spandoeken (RIV) en plaktivisme (Geuzenbond) 
na. Ook online is relatief weinig gebeurd in deze 
kringen. Slechts in nationalistische kringen zijn wat 
online initiateven opgestart (Weerwoord, Dietse 
Bazuin, rechtsonline.nl), maar het valt nog te 
bezien welke impact deze gaan hebben. 

In tegenstelling tot diverse berichten uit vooral de 
Verenigde Staten en op internationale webfora als 
4chan en 8kun, waarin rechts-extremisten 
opgeroepen werden COVID-19 te gebruiken als 
biologisch wapen tegen bijvoorbeeld moslims en 
joden (bijvoorbeeld spugen naar moslims en joden, 
hoesten op klinken van moskeeën en synagoges), 
zien we in Nederland tot nu toe geen signalen van 
dergelijke acties en nauwelijks online oproepen 
daartoe. Ook in Europa is hier nauwelijks sprake 
van. 

Vooralsnog lijkt de COVID-19 crisis offline niet te 
leiden tot activisme onder rechts-extremisten. Ook 
het online activisme, dat in deze tijden vanuit huis 
makkelijker te realiseren lijkt te zijn, laat opvallend 
genoeg nauwelijks reuring zien, op enkele vrij 
onschuldige nieuwe nationalistische initiatieven en 
gedeelde content van completdenkers na. Dit 
bevestigt het beeld dat het rechts-extremisme in 
Nederland klein van omvang en gefragmenteerd is 
en nauwelijks georganiseerd. 

Een tweede verkenning naar het 
Nederlandstalig online landschap 
over 5G 
Sinds begin april hebben meer dan vijftien 
extremistische incidenten plaatsgevonden bij 
telecommasten in heel Nederland, variërend van 
diefstal van onderdelen tot sabotage en 
brandstichting. Bij één van de telecommasten waar 
brand is gesticht wordt de leus `Fuck 5G' 
aangetroffen.' Nederlandse media melden dat 
fanatieke aanhangers van complottheorieën de 
incidenten op sociale media aanmoedigen, 
verheerlijken en mogelijk achter de brandstichting 
van enkele telecommasten zitten. /  

In september 2019 is er voor het Weekbericht 
Internetmonitoring onderzoek gedaan naar het 
Nederlandstalig online landschap over 5G en de 
mogelijke invloed van desinformatie vanuit 
Rusland.' Een tweede verkenning op sociale media 
leert dat de aard van dit online landschap sindsdien 
weinig lijkt te zijn veranderd. Op Facebook 
organiseren tegenstanders zich nog steeds 
voornamelijk binnen open en gesloten 
Facebookgroepen en in mindere mate op 
Facebookpagina's en op Twitter. Een aantal van 
deze online initiatieven hebben een lokale of 
regionale focus. 

De omvang van dit online landschap is in een aantal 
maanden wel veranderd. Uit een steekproef blijkt 
dat Nederlandstalige Facebookgroepen en 
Facebookpagina's die zich verzetten tegen 5G, over 
de gehele breedte hun online leden explosief 
hebben zien toenemen (zie tabel hieronder). Ook 
zijn er recentelijk nieuwe initiatieven gestart. Een 
opvallend voorbeeld is de besloten Facebookgroep 
'Wij Willen geen 5G Nederland', die sinds de 
oprichting op 24 maart 2020 met ruim 34.400 leden 
in korte tijd is uitgegroeid tot één van de grootste 
online initiatieven die zich verzetten tegen de 
implementatie van het 5G-netwerk in Nederland. 

'Vermoeden brandstichting 5G-telefoonzendmast, eigenaar 
gaat aangifte doen'. 6 april 2020. www.nos,n1 
7  'Anti-5G-Facebookers verheerlijken brandstichting 
zendmasten: 'Yes Yess!'. 15 april 2020. www.telegraaf.nl  
8  Zie Weekbericht Internetmonitoring 40/2019.  

g  Hart van Nederland schrijft dat binnen deze Facebookgroep 
het stichten van brand in zendmasten aangemoedigd en 
verheerlijkt wordt. Zie: 'Anti-5G-Facebookers verheerlijken 
brandstichting zendmasten: 'Steek alles wat ermee te maken 
heeft in brand". 15 april 2020. www.hartvannederland.nl  

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



tegenstanders van 5G zich meerdere malen 
gemobiliseerd sinds de aankondiging van de 
implementatie van het 5G-netwerk. Dit bleek al 
met vreedzame demonstraties in Maastricht 
(augustus 2019), Den Haag (september), 
Eindhoven (november) en Amsterdam (25 januari 
2020, in het kader van de '5G Global Protest Day'),1 
met telkens honderden demonstranten. Stichting 
'Stop 5GNL' startte in maart 2020 een kort geding 
tegen dKederlandse staat om de implementatie 
van 5drfë'gtoppen. Ook werd in september 2019 
al enkele malen brand gesticht bij telecommasten 
bij Deurne. 

Uit de berichtgeving op sociale media blijkt dat de 
ontwikkeling met betrekking tot COVID-19 wordt 
aangegrepen door complotdenkers om '` 
complottheorieën met betrekking tot 5G te 

NCTV Weekbericht Internetmonitoring 16/2020 

Een verklaring voor de verschillen tussen aantallen 
leden van deze online initiatieven is niet gevonden. 

Een rondgang leert dat er op deze Facebookpagina's 
en openbare Facebookgroepen inderdaad 
complottheorieën met betrekking tot 5G worden 
verspreid. Hoewel de strekking van deze 
complottheorieën uiteenlopen wordt er veelvuldig 
een verband gelegd met het COVID-19-virus. 
Straling afkomstig van 5G-telecommasten zou het 
immuunsysteem aantasten waardoor men meer 
vatbaar is voor het virus. Andere verkondigen dat 
wereldleiders 5G willen implementeren om de 
bevolking te controleren met microchips die in een 
nog uit te vinden coronavaccin zullen worden 
geplaatst.1`)  

Uit de berichtgeving blijkt ook dat er aandacht is 
voor de ontwikkelingen in onder andere Groot-
Brittannië en worden locaties van zendmasten in 
Nederland gedeeld middels foto's en Google Maps. 
Binnen meerdere openbare Facebookgroepen delen 
groepsleden de video van de brandstichting van de 
telecommast in Groningen en moedigen enkelen de 
brandstichting zelfs aan. 

Niet alle (online) initiatieven keuren geweld goed, 
zo neemt de stichting 'Stop 5GNL' in een 
schriftelijke verklaring afstand van de 
vernielingen.11  Andere online anti 5G-initiatieven 
nemen openlijk afstand van complottheorieën over 
5G in relatie tot COVID-19 of roepen op tot 

'° Deze complottheorie is door de Britse inEwM in een 
interview verspreid. Het betreffende interview meting is door 
YouTube verwijderd maar wordt op sociale media nog steeds 
door Nederlandse influencers gedeeld (door bv. aow 

). Zie voor een uitgebreidere 
beschrijving van complottheorieën met betrekking tot COVID- 

geweldloos activistisch protest. Zo is op 14 april 
2020 in een openbare Facebookgroep een belactie 
aangekondigd waar leden zijn opgeroepen een 
telecommast-producent in Nederland telefonisch te 
benaderen en hen te vragen geen 'producten meer 
te maken en verkopen die mensen ziek kunnen 
maken en mensen kunnen doden'. 

Uit de berichtgeving van enkele openbare 
Facebookgroepen waarin de vernielingen wel 
worden aangemoedigd blijkt dat er onder de leden 
sprake is van een zekere mate van veiligheids-
bewustzijn. Zo suggereren enkele groepsleden van 
deze openbare Facebookgroepen om deze 'besloten 
te maken' en worden er links naar Whatsapp-
groepen gedeeld om de communicatie middels 
encryptie voort te zetten. Eén groepslid schrijft 
bezoek te hebben gehad van de politie en roept 
anderen op voorzichtig en waakzaam te zijn. 

Commentaar monitorspecialist 
Het idee dat 5G-straling schadelijk zou zijn voor de 
volksgezondheid doet sinds 2016 de ronde op 
internetfora en YouTube. Ook in Nederland hebben 

19 ook het Signalement Terrorisme en Radicalisering. 7/2020, 
NCTV. 
" 'Stop 5GNL neemt afstand van sabotage zendmasten'. 15 
april 2020. www.dvhn.n1 
12  De rechtszaak stond voor 21 april 2020 gepland maar gaat 
vanwege omstandigheden m.b.t. het COVID-19-virus niet 
door. De rechter zal de zaak schriftelijk afhandelen. 

***.Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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verspreiden. Wetenschapper en onderzoeker 
van de Universiteit Leiden stelt de 

verspreiding van COVID-19 als 'knooppunt' wordt 
gebruikt om verschillende complottheorieën met 
elkaar te verbinden. Binnen de verspreidde 
complottheorieën keren bepaalde elementen 
voortdurend terug. Voorbeelden hiervan zijn onder 
andere een groot wantrouwen tegenover de,  
overheid, gezag en wetenschap. Ook anti-
overheidsbewegingen zoals de Gele Hesjes 
gebruiken deze complottheorieën om de 
betrouwbaarheid van de overheid aan de kaak te 
stellen. 

Complottheorieën waarin een verband wordt 
gelegd tussen 5G en COVID-19 worden niet alleen 
in Nederland verspreid. Ook in het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn 
vergelijkbare geluid te horen. In het Verenigd 
Koninkrijk vonden de afgelopen weken een  
dertigtal brandstichtingen en sabotageacties plaats 
bij telecommasten. Mogelijk hebben de 
ontwikkelingen daar bijgedragen aan de explosieve 
groei van online initiatieven tegen 5G in 
Nederland. 

Een andere verklaring voor de groei van de online 
initiatieven is mogelijk te vinden in de 
berichtgeving van verschillende online influencers. 
Zo verspreidt 
regelmatig complottheorieën via sociale media met 
betrekking tot 5G en COVID-19. Ook 

deed dit in een interview met 
dat op 9 april 2020 werd uitgezonden op 

sociale media. - 

Zoals beschreven is het online landschap met 
betrekking tot 5G zeer diffuus maar recentelijke 
ontwikkelingen en waargenomen berichtgevingen 
baren reden tot zorg. Mede omdat een deel van de 

15  'Complotdenkers slaan toe: 'Er is een link tussen 5G en 
corona". 11 april 2020. wwvi.ad.n1 
14  Zie voor een uitgebreide beschrijving van terugkerende 
elementen in complottheorieën het Signalement Terrorisme en 
Radicalisering. 7/2020, NCTV. 
15 

„ 

communicatie niet openlijk-zichtbaar binnen 
gesloten Facebookgroepen en op platformen met 
encrypte wordt gevoerd. Onderzoek moet uitrijzen",  
of er daadwerkelijk een link is tussen 
complotdenkers en de recente extremistische 
incidenten bij de telecommasten in Nederland. 
Vooralsnog is hier geen bewijs voor, maar het is; 
voorstelbaar. Facebook en Youtube hebben 
ondertussen aangegeven zich in te zullen zetten 
om complottheorieën met betrekking tot een 

, relatie tussen 5G en COVID-19 te bestrijden. 

e; ;'t e • 

Zie bijvoorbeeld: 

'- 'Facebook zet voor Nederland factcheckers in om corona-
nepnieuws te bestrijden'. 26 maart 2020..ev,em.nos.n1 en 

. 7 april 2020. viww.bbc.com  

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

Kabinetsbesluit om religieuze 
bijeenkomsten niet te verbieden 
verdeelt salafistische aanjagers 
Het kabinet kondigde eind maart 2020 aan dat 
samenkomsten van religieuze of 
levensbeschouwelijke aard, mits aan bepaalde 
voorschriften wordt gehouden, uitgezonderd worden 
van het samenscholingsverbod dat is ingesteld 
vanwege het coronavirus.' De Masdjeid-E-Awaliya 
moskee in Zwolle is een van de religieuze 
instellingen die heeft aangekondigd de deuren open 
te houden voor moslims om het vrijdaggebed 
gezamenlijk uit te kunnen voeren.: De rest van de 
week blijft de moskee dicht en dienen moslims de 
dagelijkse gebeden thuis te doen. Volgens de imam 
van de moskee is het overslaan van het 
vrijdaggebed zonder een geldige reden een grote 
zonde. De imam benadrukt dat dit niet betekent dat 
de gemeenschap het coronavirus niet serieus 
neemt. Volgens de imam worden tijdens het 
vrijdaggebed de maatregelen van het RIVM in acht 
genomen wat betreft aantal personen en het 
afstand houden van elkaar. Verschillende 
salafistische voormannen hebben zich online 
uitgesproken over de gevolgen van het 
kabinetsbesluit voor moslims. 

De salafistische imam 	1 sprak zich naar 
aanleiding van het kabinetsbesluit uit en noemt het 
vanuit religieus oogpunt legitiem om tijdens het 
gezamenlijke gebed op anderhalve meter afstand 
van elkaar te bidden. Volgens 	1 bevinden de 
moslims zich momenteel in een noodsituatie 
waardoor het gezamenlijke gebed in deze 
hoedanigheid toegestaan is. Hij haalde een vers aan 
waarin Allah zegt: p- Mew-,7-4;g- 

. Hij gaf aan dat hij 
voor hij tot zijn besluit kwam ook met een aantal 
geleerden uit het buitenland heeft gesproken over 

https: //www . rijksoverheid .nl/documenten/publicaties/2020/03 
/31/oeza menliik-communique-koepeloroanisaties. 

de rechtmatigheid van het op deze wijze uitvoeren 
van het gebed, zonder deze geleerden bij naam te 
noemen. 

De salafistische aanjager 
in een bericht op zijn eigen 

Facebookpagina mensen die de wet als argument 
gebruiken om de moskeeën te openen: 

Mfla MI • 
Hij vindt deze manier van denken buitengewoon 
kortzichtig. Volgens hem gaat het hier niet alleen 
maar om juridisch correct handelen, maar ook om 
verantwoordelijke handelen. Hij gaf aan dat veel 
islamitische landen de moskeeën gesloten hebben 
uit vrees voor verder verspreiding van coronavirus. 
Het is volgens 	 islamitisch gezien 
toegestaan om de moskeeën tijdelijk te sluiten. 
Volgens hem komt de aanbidding hierdoor niet te 
vervallen, omdat het gebed thuis uitgevoerd kan 
worden. Hij kreeg hierin bijval van de religieuze 
commissie van SIORH (Samenwerkingsverband 
Islamitische Organisaties Regio Haaglanden). 
SIORH is een samenwerkingsverband van 
islamitische organisaties in de brede regio 
Haaglanden en vertegenwoordigt 33 moskeeën 
waaronder de As-Soennah moskee in Den Haag. In 
een videofragment heeft een aantal religieuze 
commissieleden — die uit een aantal imams bestaat 
— duidelijk gemaakt dat het sluiten van moskeeën 
een religieuze maatregel is om levens te redden. 

Salafistisch aanjager 	• heeft zich ten slotte 
ook uitgesproken over het beleid van moskeeën om 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
c7:-A legt uit dat hij eerst van mening was dat 
moskeeën hun deuren moesten openhouden, met 
inachtneming van de door de overheid opgelegde 
beperkingen. Nu schrijft hij daarop terug te komen 
en vindt dat moskeeën wel moeten sluiten voor 
publiek. Als argumenten noemt hij de ontwikkeling 
van het virus, de kwetsbare groep ouderen die 
doorgaans bij het gebed aanwezig is, het grotere 
risico dat deze groep loopt, gecombineerd met het 
feit dat begraven in het thuisland nu niet mogelijk 
is, en dat er volgens hem relatief veel voorzitters en 
vrijwilligers van moskeeën besmet zijn geraakt met 
het virus. nu meent met de kennis van nu een 

Zie: httbs://www.destentor.nlizvvolle/vriidacigebed-qaat-
door-in-zwolle-met-ma xi maa1-30-moslims-d ie-hvgiene regels-
a Is-geen-ander-ken nen —aa2f4dc0  
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ander standpunt te hebben ingenomen, wat volgens 
hem prima is zolang de intentie naar het juiste 
oordeel te zoeken maar zuiver is en dat oordeel 
langs de meetlat van islamitische stelregels 
geplaatst wordt. 

Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
Dat salafistische aanjagers zich uitspreken over 
het kabinetsbesluit is niet vreemd. Ze beschouwen 
zich vaak als vertegenwoordigers van de enige 
correcte vorm van de islam. Hiermee 
rechtvaardigen ze voor zichzelf een rol als de 
voortrekker en woordvoerder van moslims. Echteril 
dit besluit heeft de salafistische aanjagers verdeeld 
in hun benadering. Enkelen grijpen het 
kabinetsbesluit aan om moskeebesturen aan te 
vallen en mensen op te roepen om niet te 
accepteren dat moskeeën hun deuren sluiten. 
Anderen hebben begrip voor het besluit van 
moskeebesturen om de deuren te sluiten, zelfs als 
dit strikt juridisch gezien niet hoeft. 

Het is opvallend om te zien dat sommige 
salafistische aanjagers zich beroepen op 
'menselijke wetten' om hun boodschap te 
verkondigen. Normaliter verwerpen de salafiiisc 
aanjagers de menselijke wetten, omdat alleen 
Allah de wet zou kunnen voorschrijven. Hoewel 
salafistische aanjagers zich hierin pragmatisch 
lijken op te stellen, heeft een aantal imams het 
sluiten van moskeeën als een religieuze maatregel 
uitgelegd. Mogelijk was dit de reden voor 	om 

Zie: 
https : //www.aivd. nl/actueel/nieuws/2015/09/23/inhoud  - 
paqina-salafisme-in-nederland-diversiteit-en-dynamiek. 

met buiterdandse geleerden te overleggen met als 
doel de religieuze legitimiteit van het besluit een 
moskee te'skiiten te ontkrachten en om zijn eigen,  
boodschap juist te versterken. 

Dat er contacten zijn tussen salafisten in 
Nederland en buitenlandse geleerden was als 
bekend bij de NCTV. De NCTV en de AIVD hebben 
al in 2015 in hun gezamenlijke publicatie 
'Salafisme in Nederland: diversiteit en dynamiek' 
melding gemaakt van deze contacten. Daar werd 
toen ook geconstateerd dat deze contacten kunnen `1 
leiden tot (ongewenste) beïnvloeding vanuit deze 
buitenlandse predikers. 

Overigens heeft extreemrechtse anti-islamgroep 
Pegida Nederland online en via de regionale krant 
De Stentor aangekondigd om op 24 april 2020 
aan het begin van de ramadan - te gaan 
demonstreren bij het vrijdaggebed bij moskee 
Masdjied-E-Awliya in Zwolle, ondanks een verbod 
van de gemeente. 
vindt dat moskeeën - ondanks dat ze volgens de 
wet in coronatijd nog bijeenkomsten mogen 
houden - uit moreel oogpunt dat niet zouden 
moeten doen. Online hebben moslimorganisatie 
Oemmah Nederland en de extreemlinkse 
organisaties AFA Noord en AFA Fryslán opgeroepenl 
tot tegenbetogingen. Dit kan leiden tot openbare 
orde verstoringen. Het is echter de vraag of 
Pegida, dat doorgaans slechts een handvol 
demonstranten op de been brengt, echt zal 
doorzetten of uiteindelijk toch niet komt opdagen. 

4  Destentor.nl, 'Pegida lijkt ondanks verbod toch te gaan 
demonstreren morgen bij Zwolse moskee', 23 april 2020. 
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II. Hybride 

Kritisch artikel Bild leidt tot ruzie 
met Chinese ambassade Duitsland 
en gaat viraal op sociale media 
Een artikel van de Duitse krant Bild heeft tot een 
ruzie geleid tussen dit medium en de Chinese 
ambassade in Duitsland en is viraal gegaan op 
sociale media. Bild publiceerde het betreffende 
artikel, met de kop 'Was China uns jetzt schon 
schuldet' [Wat China ons schuldig is] op 15 april jl. 
In het artikel houdt Bild China verantwoordelijk 
voor de uitbraak van het Covid-19-virus. Ook 
berekende de krant dat China voor bijna 150 
miljard euro 'schuld' heeft aan Duitsland, vanwege 
misgelopen inkomsten in diverse sectoren en 
opgelopen economische schade om het coronavirus 
te bestrijden. 

De Chinese ambassade in Duitsland reageerde 
dezelfde dag nog middels een open brief die het op 
haar website publiceerde. Daarin omschrijft de 
Chinese ambassade het artikel als 'bad style'. De 
Chinese ambassade schrijft verder dat het Covid-
19-virus niet de 'verantwoordelijkheid is van één 
land' maar 'van de hele wereld'. Zij schrijft verder 
dat China met haar effectieve aanpak 'tijd heeft 
gekocht' voor de rest van de wereld en beticht de 
krant van vooringenomenheid en het aanwakkeren 
van nationalisme en xenofobie. 

De hoofdredacteur van Bild, 
reageerde op zijn beurt op 17 april 2020 middels 
een video en een open brief gericht aan Xi Jinping. 
In de brief en video noemt 	China 'een 
gevaar voor de hele wereld'. Hij bekritiseert de 
tegenstelling tussen het uitgebreide surveillance-
systeem in China 'dat wordt ingezet om mensen te 
volgen', maar stelt dat Xi 'weigert' de markten te 

5  'Was China uns jetzt schon schuldet`, 15 april 2020. 
www.bild.de   
' 'Offener Brief der Sprecherin der chinesischen.Botschaft in 
Deutschland an die BILD-Chefredaktion bez0glich der 
Berichterstattung vom 15 April 2020', 15 april 2020. 
www.china-botschaft.de   
7  'You are endangering the world'. 17 april 2020. www.bild.de  
8  Zie: 
httos://twitter.com/DonaldiTrumpir/status/12518667319597   
21985  

monitoren waar het Covid-19-virus is uitgebroken. 
Ook laakt 	Ny., de houding van Chinese 
wetenschappers die niet reageerden op verzoeken 
en vragen uit het Westen over het virus. 
noemt de mondkapjes die China naar Duitsland 
stuurt 'een Paard van Troje, imperialisme verstopt 
achter een glimlach'. Tot slot voorspelt 	dat 
het Covid-19-virus vroeg of laat het 'politieke einde' 
zal zijn voor de huidige machthebbers in China. 

De video en brief van 	zijn viraal gegaan op 
sociale media. Zijn harde toon kreeg op sociale 
media bijval van onder andere Donald Trump Jr, 
(zoon van de Amerikaanse president) die de video 
van 	op zijn Twitteraccount deelde met zijn 
4.8 miljoen volgers. 

Commentaar monitorspecialist 
De kritiek op China's aanpak van en transparantie 
over het Covid-19-virus houdt de internationale 
gemoederen bezig. Deze week heeft de Duitse 
bondskanselier Merkel de Chinese autoriteiten 
opgeroepen 'meer transparant te zijn' over de 
herkomst van het virus. De Franse president 
Macron gebruikte een soortgelijke bewoording in 
een interview met de Financial Times op 16 april 
2020, waarin hij concludeerde dat er in China 
'duidelijk dingen zijn gebeurd die we niet weten'. 

Het artikel van Bild van 15 april jl. is zeer 
uitgesproken kritisch. Ondertussen heeft de 
Amerikaanse staat Missouri daadwerkelijk de daad 
bij het woord gevoegd. Op 21 april 2020 dienden 
de federale autoriteiten daar een aanklacht in 
tegen de Chinese autoriteiten, waarin ze een 
schadevergoeding eisen voor de geleden schade. 

Kritische berichtgeving vanuit het Westen (zoals 
van Bild) kunnen steevast rekenen op een reactie 
uit China. Doorgaans worden hiervoor Chinese 

9  'Peking geeft Angela Merkel antwoord: "China is altijd 
transparant geweest over coronavirus"'. 21 april 2020. 
www.hin.be   
ir)  'FT Interview: Emmanuel Macron says it is time to think the 
unthinkable'. 16 april 2020. www.ft.com   
lil Zie de volgende link voor aanklacht: 
https://acio.mo.00v/docs/default-source/press-
releases/2019/prc-comolaint.pdf?sfvrsn=86ae7ab  2  
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ambassades, consulaten of staatsmediabureaus 
ingezet. Dit gebeurt ook in Nederland. Zo 
reageerde de Chinese ambassade in Nederland via 
haar website op een artikel van De Volkskrant van 
10 april 2020, waarin 'zeven zonden en deugden 
van Pasen' worden gekoppeld aan de 
coronacrisis. 	In het artikel is 'gulzigheid' 
gekoppeld aan `de vleermuiseters' (waar gerefeerd 
wordt aan de dierenmarkten in Wuhan) en 'moed' 
aan de Chinese arts 
waarschuwde als klokkenluider voor het Covid-19-
virus maar werd door Chinese autoriteiten 
opgepakt wegens 'opruiing'. De Chinese 
ambassade noemt het artikel in De Volkskrant in 
haar reactie 'niet objectief', 'vooringenomen', 
`discriminerend' en 'boosaardig'. 

Doorgaans krijgen dergelijke reacties op artikelen 
weinig tot geen aandacht. In uitzonderlijke 
gevallen kan het leiden tot een verslechtering van 
internationale relaties, zoals bijvoorbeeld in 
Zweden. Zweedse uitgevers en publicisten riepen 
begin dit jaar in een gezamenlijke publicatie de 
Zweedse regering op om 'Chinese pogingen om de 
persvrijheid in Zweden te onderdrukken harder te 
veroordelen'. Deze oproep kwam in reactie op 
uitspraken van de Chinese ambassadeur in 
Stockholm, die zich meerdere malen openlijk 
kritisch had uitgelaten over Zweedse journalisten 
en publicaties. Incidenten zoals met Bild en in 
Zweden kunnen van invloed zijn op de 
internationale beeldvorming over China en een rol 
spelen in diplomatieke relaties. Dit komt op een 
moment dat het Westen kwetsbaar is in verband 
met de COVID-19-crisis en de afhankelijkheid in 
dit kader van specifieke producten uit China. 

Zie bijvoorbeeld: Weekbericht Internetmonitoring 3/2020. 
13  'De zeven zonden en zeven deugden in coronatijd'. 10 april 
2020. www.volkskrant.n1  
14  Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 7/2020. 

raakte zelf besmet en bezweek op 7 februari aan de 
gevolgen van het virus. 

5  'Arrogance and Prejudice are the Biggest Sins in the Way of 
Winning the War Against Coronavirus---An Open Letter to the  

Editorial Department of De Volkskrant'. 11 april 2020. 
http://nl.china-embassv.orq  
16  'Swedish media protest against China's 'attacks' on free 
press'. 30 januari 2020. www.sverigesradio.se  
17  Deze oproep volgde nadat de Chinese ambassadeur zich in 
het openbaar meerdere malen uitsprak tegen Zweedse media 
en journalisten en het van 'smaad' en 'laster' beschuldigde. 
Zie ook: Weekbericht Internetmonitoring 21/2019. 
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I. Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Ramadanprogramma 'Al-Andalus 
Publicaties': historische 
islamitische veroveringen 
Het online initiatief 'Al-Andalus Publicaties' (AAP) 
kondigt een Ramadanprogramma aan waarin het 
diverse lezingen live uitzendt via de eigen 
Facebookpagina. 

In de derde week behandelt 
hij het thema 'Hoge Ambities'. In de vierde en 
laatste week treedt de salafistische aanjager  

om een aantal politieke noties uit te dragen, zoals 
de permanente strijd tussen de islam en 
ongelovigheid, de noodzakelijkheid van de 
overwinning van de islam en de verplichting voor 
moslims om desnoods met geweld de islam te 
verdedigen. Historische verhalen worden 
geprojecteerd op actuele gebeurtenissen én 
ontwikkelingen waarbij moslims lijden onder het 
juk van ongelovigen en allerlei vormen van 
onderdrukking en vervolging in het Westen door, 
het overheidsbeleid daar. Met name 
moslimjongeren kunnen met dergelijke 
denkbeelden vatbaar gemaakt worden voor een 
strijdbare en in het uiterste geval gewelddadige 
opstelling jegens niet- en andersgelovigen of 
Nederlandse instituties. Zo'n ideologisch frame,  
vergroot in ieder geval de kloof tussen deze 
moslims en de rest van de samenleving. •<f 

• 

(fg 

dr'rkri-t.41%. 

de eerste lezing gehouden 
waar hij vertelde over de wijze waarop de vroegere 
moslims de Koran beschermden. 	is zelf de 
laatste tijd geregeld geprogrammeerd om lezingen 
te geven in moskeeën door heel Nederland, 
waaronder diverse keren in de Blauwe Moskee in 
Amsterdam. 	 hebben in 
het verleden vaker bewondering uitgesproken voor 
moslims die de jihadistische strijd voer(d)en. 

Commentaar monitorspecialist 
AAP is een populair online initiatief dat geregeld 
berichten plaatst en (online) lezingen geeft waarin 
historische islamitische figuren en gebeurtenissen 
centraal staan - als het ware de gloriedagen van 
weleer waarin de islam glorieerde, moslims grote 
overwinningen behaalden of in opstand kwamen 
tegen hun vijanden. De vroege islamistische 
glorieuze veroveringen vormen een typisch thema 
binnen radicale, politiek-salafistische en 
jihadistische kringen. Dit thema wordt aangewend 

' Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 16/2019. 
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Hybride 

China beïnvloedde EU-publicatie 
en benaderde Duitse politici om 
positieve berichtgeving te 
verspreiden over aanpak Covid-19-
virus 
De New York Times (NYT) heeft op 24 april 2020 
een artikel gepubliceerd waarin het schrijft dat 
Chinese autoriteiten een publicatie hebben 
beïnvloed van de Europese Unie over het Covid-19-
virus en desinformatie. De publicatie werd onder 
druk van Chinese diplomaten in eerste instantie 
uitgesteld om vervolgens op een aantal onderdelen 
gewijzigd te worden. Zo werden passages over de 
betrokkenheid van Chinese autoriteiten bij een 
'mondiale desinformatiecampagne' en 'kritiek van 
China op het handelen van Frankrijk' volledig 
geschrapt. Andere passages over China werden 
afgezwakt, zo schrijft de Amerikaanse krant. 

De NYT baseert haar bevindingen op documenten, 
interviews en e-mails van EU-diplomaten en schrijft 
dat het zowel het initiële rapport als het 
uiteindelijke gepubliceerde rapport heeft ingezien. 
Het verhaal van de NYT is tevens door Politico 
bevestigd. Een woordvoerder van de Europese 
Unie heeft in een reactie ontkend dat er onder druk 
vanuit China aanpassingen aan het rapport zijn 
gedaan. De berichtgeving van de NYT leidde tot 
enige tumult. De Nederlandse Europarlementariër 
Bart Groothuis riep op tot een zitting in het 
Europese Parlement om de berichtgeving van de 
NYT te bespreken. 

De Duitse krant Die Welt berichtte op 12 april 2020 
dat Duitse politici zijn benaderd door Chinese 

2  'Pressured by China, E.U. Softens Report on Cov d-19 
Disinformation'. 24 april 2020. www.nytimes.com   

Zie voor uiteindelijke publicatie van de EU-rapportage: 'EEAS 
SPECIAL REPORT UPDATE: Short Assessment of Narratives 
and Disinformation around the COVID-19/Coronavirus 
Pandemic (Updated 2 - 22 April)'. 24 april 2020. WWV/. 

euvsdisinfo.eu. 
4  'China put pressure on EU to soffen coronavirus 
disinformation report'. 25 april 2020. www.00litico.com   
5  'EU `watered down' report on Chinese disinformation about 
Covid-19'. 27 april 2020. www.theguardian.com   
6  'China will deutsche Beamte zu Propagandisten machen'. 12 
april 2020. www.welt.de   

diplomaten om positieve berichtgeving te 
verspreiden over de aanpak van het Covid-19-virus 
door China. De berichtgeving van Die Welt is op 22 
april jl. door het Duitse Ministerie van Binnenlandse 
Zaken middels een brief bevestigd, waarin het 
vragen beantwoordt over de Chinese toenadering 
van een Duitse parlementariër. De Chinese 
ambassade heeft de berichtgeving van de Duitse 
krant in een reactie op haar website afgedaan als 
'onverantwoord' en 'foutief'. De Duitse politieke 
partij Die Grijnen heeft aangedrongen op een 
onafhankelijke internationale commissie om 
onderzoek te doen naar Chinese berichtgeving 
omtrent de uitbraak en verspreiding van het Covid-
19-virus. 

Commentaar monitorspecialist 
De berichtgeving van Die Welt komt op een pikant 
moment nu de Chinese ambassade in Duitsland in 
een ruzie verwikkeld is met de Duitse krant Bild. 
De internationale oproep tot een onafhankelijk 
onderzoek naar de herkomst van het virus wordt 
steeds luider. Na de VS, Duitsland en Frankrijk is 
Zweden voornemens om binnen de Europese Unie 
een oproep te doen voor een internationaal 
onderzoek. Een vergelijkbare oproep vanuit 
Australië werd deze week door de Chinese 
ambassade in Australië beantwoord met een 
dreigement om de export van wijn en rundvlees 
naar China op te schorten. 

De rapportage van de EU over desinformatie en 
het Covid-19-virus is niet de eerste publicatie 
omtrent dit onderwerp. Op 18 maart 2020 
publiceerde NYT al een artikel over hoe China het 
narratief omtrent het Covid-19-virus over tijd heeft 
proberen te beïnvloeden. Het Cyber Policy Center 

`Bundesregierung besttigt chinesische Einflussversuche auf 
Ministerialbeamte`. 26 april 2020. www.welt.de   
8  'Stellungnahme der chinesischen Botschaft zum Bericht von 
WELT AM SONNTAG'. 26 april 2020. www.china-botschaft.de   
11  Zie Weekbericht Internetmonitoring 17/2020. 
10  Sweden plans to ask European Union to investigate origin 
of Covid-19, likely further straining relations with China'. 30 
april 2020. www.scmp.com   
1' 'China bristles at Australia's call for investigation into 
coronavirus origin'. 29 april 2020. www.theauardian.com   
17  'How China Is Reshaping the Coronavirus Narrative'. 18 
maart 2020. www.nytimes:com 
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van Stanford University en Alliance for Securing 
Democracy publiceerden vergelijkbare 
onderzoeken waarvoor duizenden berichten op 
sociale media afkomstig van Chinese 
staatsmediabureaus en diplomaten werden 
onderzocht. 

Hoewel deze onderzoeken in opzet en omvang 
verschillen, concluderen allen dat Chinese 
diplomaten en staatsmediabureaus openlijk 
desinformatie verspreiden, voornamelijk over de 
herkomst van het Covid-19-virus. Kenmerkend 
voorbeeld is Zhao Lijian, woordvoerder van het 
Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij 
deelde meerdere malen publicaties op zijn 
Twitteraccount die suggereerden dat het Covid-
19-virus afkomstig is uit een militair laboratorium 
in de VS en door Amerikaanse militairen tijdens de 
World Military Games in Wuhan (18 — 27 oktober 
2019) is verspreid. Vergelijkbare theorieën zijn 
vervolgens door Chinese ambassadeurs en 
staatsmediabureaus op sociale media verder. 
verspreid. 

13  Pa nd e m ics & Propaganda: How Chinese State Media 
Shapes Conversations on The Coronavirus'. 19 maart 2020. 
www.cyber.fsi.stanford.edu   
14  'Analyzing China's Coronavirus Propaganda Messaging in 
Europe'. 20 maart 2020. www.securincidemocracv.pmfus.orci  
15  Het verspreiden van desinformatie door Chinese autoriteiten 
begon nadat het Covid-19-virus ook in het Westen uitbrak en 
zich daar begon te verspreiden. Daarnaast veranderde het 
narratief van China van: 'China doet er alles aan om het virus 
te bestrijden' naar: 'China heeft met de aanpak en snelle 
reactie tijd gekocht voor de rest van de wereld om zich voor  

te bereiden en werkt als betrouwbare partner samen om het 
virus te bestrijden' 
16  Zie: www.twitter.com/zlj517  
17  'China government spokesman says U.S, army might have 
brought virus to China'. 12 maart 2020. www.reuters.com   
''s Opvallend is dat de Chinese ambassadeur in de VS in een 
tv-interview openlijk afstand heeft genomen van de uitspraken 
van Zhao Lijian. Zie: 'Top Chinese official disowns U.S. 
military lab coronavirus conspiracy'. 22 maart 2020. 
www.axios.com   
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Disclaimer 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse van de Nationaal 
Codrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV). Het bevat een beschrijving van wat er naar 
aanleiding van de actualiteit speelt op sociale media 
en op de diverse voor de NCTV relevante websites, 
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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geeft grenzen van democratie aan5 

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 
1.0.2g 
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Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Klimaatactivisten komen ondanks 
COVID-19 in actie 
Elf actievoerders van Greenpeace hebben op 
donderdagochtend 14 mei 2020 de Aalsmeerbaan 
op Schiphol voor korte tijd bezet. Ze protesteerden 
tegen de miljardensteun die de regering heeft 
toegezegd aan de KLM. Onder de leus 'Geen poen 
zonder groen' eist de milieubeweging dat er 
klimaatvoorwaarden worden verbonden aan de 
steun om de COVID-19-crisis door te komen. De 
actievoerders fietsten korte tijd tussen de 
vliegtuigen door en toonden spandoeken en 
banners, waarna ze door de Koninklijke 
Marechaussee werden aangehouden en afgevoerd. 
Schiphol is streng beveiligd, maar de actievoerders 
gebruikten een meegenomen bruggetje om over 
een sloot het start- en landingsterrein op te komen. 
Het vliegverkeer is niet in gevaar gebracht.' 

De leus van Greenpeace (geen poen zonder groen') 
lijkt overigens erg op de leus die Extinction 
Rebellion enkele weken geleden gebruikte ('geen 
poen zonder plan') voor zijn online campagne om 
het kabinet op te roepen dat staatssteun aan grote 
bedrijven niet zonder een goed klimaatbeleid mag 
worden gegeven. 

De actie op Schiphol is live gestreamd op de 
website van Greenpeace en via diverse sociale 
mediakanalen en kreeg online, naast enkele 

' NOS.nI, 'Actievoerders Greenpeace bezetten landingsbaan 
Schiphol, 'geen poen zonder groen", 14 mei 2020. 

negatieve of kritische reacties, vooral veel steun 
van sympathisanten en bevriende 
klimaatactiegroepen als Extinction Rebellion en 
Code Rood. Op de website van Greenpeace worden 
mensen opgeroepen om ministers te mailen en te 
tweeten en om de oproep aan het kabinet te 
tekenen. 

Daarnaast hebben diverse klimaatactiegroepen, 
zoals Code Rood, Fossielvrij Nederland, 
Milieudefensie, Extinction Rebellion en GroenFront!, 
opgeroepen om ondanks COVID-19 toch op een 
aangepaste manier actie te gaan voeren rond de 
aandeelhoudersvergadering van Shell, onder de 
noemer 'Shell Must Fall'. Vanwege COVID-19 zal de 
aandeelhoudersvergadering van 19 mei 2020 niet in 
het Circustheater in Scheveningen zijn, maar in het 
Shell-hoofdkantoor in Den Haag. In plaats van de 
eerder aangekondigde massa-demonstratie gaan de 
klimaatactivisten op 19 mei een '1,5 meter protest' 
voeren, waarvoor deelnemers zich van tevoren 
moeten aanmelden. Daarnaast roepen de 
klimaatactiegroepen hun 'bondgenoten' op om op 
19 mei een eigen 'Shell Must Fall-actie' dicht bij 
huis te plannen. Als actie-ideeën worden 
aangedragen: krijtprotest, banner drop, anderhalve 
meter-protest bij een Shell tankstation of andere 
Shell infrastructuur, 'brandalisme' (anti-reclame 
campagne) en 'directe actie'. Tevens zal een toolkit 
voor sociale media worden gedeeld om vanuit huis 
berichten en acties te bundelen. Op 16 mei vindt er 
online al een conferentie plaats: 'Future Beyond 
Shell presents: Future' Beyond Crises' met 
internationale sprekers en culturele intermezzo's. 

Ten slotte is via Indymedia.nl en op sociale 
mediakanalen door diverse klimaatactivisten en 
actiegroepen (o.a. Extinction Rebellion) opgeroepen 
om een online petitie te tekenen om de 
Lutkemeerpolder bij Amsterdam te behouden. De 
Lutkemeerpolder is een eeuwenoud stuk 
landbouwgrond van 42 hectare met veel bloemen 

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



Commentaar monitorspecialist 
Ondanks COVID-19 voeren klimaatactivisten 
diverse protestacties uit voor het klimaat. Naast 
enkele online initiatieven wordt er ook offline 
actiegevoerd. Daarbij proberen ze te voldoen aan 
de regels die daarbij horen, zoals anderhalve meterA 
afstand. De radicale klimaatactiegroepen (zoals 
Greenpeace, GroenFrontl,Fossielvrij Nederland, 
Code Rood en Extinction Rebellion) zoeken vaak de 
grens van het toelaatbare op of gaan er soms net 
overheen (`burgerlijke ongehoorzaamheid'), maar 
ze zijn altijd geweldloos. Arrestaties zoals op 
Schiphol worden daarbij vaak ingecalculeerd. 
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en dieren en geschikt om groente op te verbouwen. 
De gemeente Amsterdam wil er echter een 
distributiecentrum bouwen. Volgens de 
actievoerders is dat een achterhaald plan en wordt 
de gemeente met gebruik van de hashtag 
#supportyourlocals aangespoord om het 
bestemmingsplan voor dit gebied niet te wijzigen. 

Naast de aangekondigde acties tegen Shell en de 
Lutkemeerpolder, zijn er de komende periode ook 
andere onaangekondigde extremistische acties 
mogelijk. In de afgelopen maanden zijn al 
sabotage- en bekladdingsacties tegen tankstations 
van Shell in Den Haag uitgevoerd (eind januari 
2020) en zijn bouwvoertuigen bij delg 
Lutkemeerpolder onklaar gemaakt (medio 
september 2019). Deze acties vonden heimelijk en 
's nachts plaats. De Shell-acties zijn anoniem 
online geclaimd. Het is zeer goed mogelijk dat deze 
acties niet met goedkeuring van de radicale 
klimaatactiegroepen zijn uitgevoerd, maar gezien 
de modus operandi door eenlingen of kleine 
groepjes links-extremisten, mogelijk anarchisten. 
Vooralsnog is onduidelijk wie er precies achter deze 
acties zaten. De actie bij de Lutkemeerpolder werd 
op 16 september 2019 in het Engels op Indymedia 
geclaimd door de groep ELF, mogelijk een 
verwijzing naar de internationale anarchistische 
milieuactiegroep Earth Liberation Front. Deze groep 
- verwant aan de dierenrechtenactiegroep Anima' 
Liberation Front - is sinds de oprichting in 1992 
vaak in verband gebracht met ondergrondse 

2  Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 5/2020. 

• 
gewelddadige acties. Zo ook rond drie, 
bomaanslagen in Arnhem in 1995 en 1996, hoewel 
een directe link nooit is bewezen. Al vele jaren is 
van deze groep echter niets meer in Nederland 
vernomen. Het is onduidelijk of deze groep weer 
actief is in Nederland of dat het hier slechts om het 
gebruik van een gelegenheidsnaam gaat.  

De samenwerking en enige overlap qua 
actievoerders tussen de diverse radicale 
klimaatactiegroepen en de steun voor elkaars 
acties zijn evident. Daarnaast lijkt het erop dat een 
deel van de meer traditionele links-extremistische 
actievoerders zoals anarchisten en antifascisten, 
die op dit moment weinig actief en succesvol zijn, 
proberen aan te haken op de vaak wel succesvolle 
protestacties van de klimaatactivisten, die 
bovendien op de sympathie van een aanzienlijk 
deel van de burgers kunnen rekenen. Het gevaar 
van deze ontwikkeling voor de klimaatactiegroepen 
is dat daarmee mogelijk extremistische elementen 
binnensluipen die verder zouden kunnen gaan dan 
de klimaatactivisten willen. Dit kan het imago en 
de aantrekkingskracht van de klimaatacties 
negatief beïnvloeden, en daardoor waarschijnlijk 
ook hun effectiviteit. Het is daarom maar de vraag 
in hoeverre de klimaatactiegroepen een vergaande . 
infiltratie vanuit traditioneel extreemlinks of andere ? 
extremistische elementen (zoals mogelijk ELF) 
zullen toestaan. Ad hoc samenwerking met 
antifascisten en anarchisten lijkt voor de 
klimaatactiegroepen vooralsnog een 
aantrekkelijkere strategie. 

Mondkapjesverplichting in OV 
roept verontwaardigde reacties op 
De overheid liet recent weten dat het per 1 juni 
2020 een verplichting instelt om een mondkapje te 
dragen wanneer men met het OV reist. De overheid 
zet deze stap in een nieuwe fase van de aanpak van 
de coronacrisis. De mond kapjesverplichting in het 
OV roept enkele verontwaardigde reacties op 
sociale media op van radicaal-salafistische 
aanjagers, jihadisten en extreemrechtse personen. 

-1' Zie ook Gelderlander.n1,`Aanslagen lijken na elf aar 
opgelost', 30 maart 2007 
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Het straatbeeld waar de afgelopen tijd in 
toenemende mate zichtbaar werd dat mensen 
mondkapjes dragen, riep al langer gekscherend 
vergelijkingen op in jihadistische en salafistische 
hoek. De observatie dat steeds meer mensen met 
gezichtsbedekking rondlopen kon op hoongelach 
rekenen, omdat hier bij de invoering van het 
'boerkaverbod-  juist zo afwijzend op werd 
gereageerd. De toekomstige verplichting van het 
dragen van een mondkapje door de overheid wordt 
echter ernstiger opgevat. De dwang waar dit nu 
mee gepaard gaat wordt als extra frappant gezien, 
omdat met het 'boerkaverbod' mensen met 
gezichtsbedekking juist beboet konden worden voor 
het dragen van gezichtsbedekkende kleding. 

Onder meer salafistisch aanjager 
raa 

:-»•0Z-M .g.z. 'S • .4-4.-41-~a 
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Naast 	spreken ook jihadisten zich uit over de 
komende mondkapjesplicht in het OV en zetten die 
af tegen het 'boerkaverbod'. De jihadistische 
Facebookpagina ‘Changing Minds'' gebruikt het 
vooral als aanleiding om de onzuiverheid van 
mensgemaakte wetten aan te tonen: 'Zo zie je 
maar wat een vieze corrupte en hypocriete systeem 
de vervloekte Mensgemaakte wetten zijn, Maar wat 
verwacht je anders van democratie een 
mensgemaakte Taghoet systeem- van shirk . Moge 
Allah de plannen van de vijanden van islam laten 
mislukken'. 

Een andere jihadistische Facebookpagina, 'Tegen 
Boerkaverbod', stoort zich aan de onderbouwing die 
vooraf ging aan het op 1 augustus 2019 ingestelde 
'boerkaverbod' en constateert dat hier nu blijkbaar 
geen sprake meer van is: '[...] Men MOEST per se 
het gezicht zien van een Moslima met niqab of 
boerka [...] Geen enkele Moslima met 
gezichtsbedekking mocht gebruik maken van het 
openbaar vervoer. De sluier moest ERAF of zij 
moest ERUIT.. Er waren zelfs zogenaamde 
burgerarresten uitgevoerd, politie en media erbij 
gehaald, enkel omdat een Moslima met 
gezichtsbedekking gebruik ging maken van het 
openbaar vervoer.. en nu is er vandaag kenbaar 
gemaakt dat er per 1 juni het dragen van een 
mondkapje c.q. je gezicht bedekken VERPLICHT is 
in het openbaar vervoer.. en ineens is dat stukje 
"veiligheid" en "identificatieplicht" verdwenen als 
sneeuw voor de zon'. 

Officieel het 'Gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende 
kleding'. 
5  'Changing Minds' is een doorstart onder een andere naam 
van de eerdere jihadistische Facebookpagina 'Al-risálah'. Deze 
laatste pagina komt onder meer terug in Weekberichten 
Internetmonitoring 13/2018, 19/2019 en 12/2020.  

6  Een systeem waarin de mens zich een positie toe-eigent die 
alleen aan Allah toebehoort. In een dergelijk systeem wordt 
de mens aanbeden in plaats van Allah. 

Afgoderij. 
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dragen van een (bijna) allesverhullende sluier 
wordt gezien als op zijn minst islamitisch 
aanbevolen of zelfs als verplichting, maakt dat zij 
fel blijven strijden tegen het 'boerkaverbod'. 

Commentaar rnonitorspecialist 
Al lang voor de inwerkingtreding van het 
'boerkaverbod' leverde dit verbod weerstand op 
van met name jihadisten en salafisten. Dat verzetl 
duurt ook na de invoering van het verbod voort. 
Diverse demonstraties hebben plaatsgevonden en 
de door jihadisten beheerde Facebookpagina 
'Tegen Boerkaverbod' is bijvoorbeeld specifiek uit 
protest tegen het 'boerkaverbod' begonnen. Het 
verbod wordt door salafisten en jihadisten als een 
grove inbreuk op hun vrijheid van religie opgevat. 
Het feit dat bij jihadisten en veel salafisten het 
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Overigens leeft de verontwaardiging over de 
mondkapjesplicht in het OV niet alleen bij radicaal-
salafistische aanjagers en jihadisten. De voorman 
van de extreemrechtse anti-islamgroepering 'Pegida 
Nederland' ergert zich al geruime tijd over de in zijn 
ogen lakse houding van OV-bedrijven bij de 
handhaving van het 'boerkaverbod'. Hij speelt 
daarom in op de kanttekening die bij de 
aankondiging van de mondkapjesplicht geplaatst is 
om geen professionele mondkapjes te dragen. 
Vanwege de schaarste in de zorg is opgeroepen om 
van niet-medische mondkapjes gebruik te maken in 
het OV. De Pegida-voorman vraagt zich af of de NS 
boetes gaat uitschrijven aan personen die toch met 
een professioneel mondkapje reizen, terwijl de OV-
sector bij invoering van het 'boerkaverbod' in het 
OV heeft laten weten niet voor handhaving 
verantwoordelijk te zijn. 

Hoewel in rechtspopulistische en extreemrechtse 
hoek het 'boerkaverbod' werd toegejuicht, is men 
sinds de invoering kritisch op de handhaving van 
het verbod. De Pegida-voorman gebruikt zijn 
ontevredenheid om OV-bedrijven tot een uitspraak 
over de handhaving uit te lokken. Hij lijkt met de 
mondkapjesplicht en een mogelijk verbod op het 
gebruik van medische mondkapjes in het OV in 
relatie tot de in zijn ogen gebrekkige handhaving 
van het boerkaverbod de dubbele moraal van 
overheid en handhavingsinstanties te willen 
aantonen en mogelijk zelfs weer een rechtszaak uit:1 
te willen lokken. 

Zo wordt eens te meer duidelijk dat uiteenlopende 
radicale kampen dezelfde actuele ontwikkelingen 
en gebeurtenissen benutten en interpreteren om 
hun eigen standpunten onder de aandacht te 
brengen. Tegelijkertijd toont het ook de 
gevoeligheid en gevolgen van verondersteld 
tegenstrijdig overheidsbeleid aan. Het risico 
bestaat dat geluiden uit radicale kampen op die 
manier eerder en breder gehoor vinden, omdat die 
ogenschijnlijke tegenstrijdigheid door die kampen 
wordt uitgebuit en als groot issue wordt neergezet.': 
Consistente Consistente en duidelijke communicatie over 
gevoerd beleid, bijvoorbeeld over de aanleiding en 
tijdelijkheid van een bepaalde maatregel, kunnen 
helpen om het draagvlak voor narratieven uit 
radicale hoek te verminderen. 

- 	 geeft grenzen van 
democratie aan 
De salafistische aanjager — 	heeft op 13 
mei 2020 een ruim 27-minuten durende video 
geplaatst op zijn Facebookpagina. Dit fragment is 
een interview met de bekende Marokkaanse 
jongereninterviewer 	' De video is 
inmiddels meer dan 42.000 keer bekeken. Hierin 

8  Zie: 
	

9  Zie bijv. Weekberichten Internetmonitoring 19/2012 en 
47/2016. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 32/2019. 
". Zie Weekbericht Internetmonitoring 45/2019. 
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beantwoordt1:4:2C2-:.A, na een korte 
introductie, de vraag hoe hij zijn geloof heeft 
gepraktiseerd tijdens het verhoor van de 
Parlementaire Ondervragingscommissie naar 
Ongewenste Beïnvloeding uit onvrije landen van 
maatschappelijke en religieuze organisaties in 
Nederland (POCOB). Hij zegt om een drietal 
redenen gehoor te hebben gegeven aan de 
enquête. Ten eerste om dawa (islamitisch 
missionair werk) te verrichten. Hij zegt twee uur 
lang een podium hiervoor te hebben gekregen en is 
hier blij mee. Ten tweede zegt hij dat er veel mis is 
in Nederland. 	••,, 

g~ataitp  
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§1§~§§1§1~ Ten slotte zegt 

hij zich te hebben laten leiden door God. Ï,; 
Fr 	bestempelt de enquête van de 
onderzoekscommissie als L 	• EiWfr' 

Hij maakt 
een vergelijking met de jaren '30 toen joden 
werden onderdrukt. Hij zegt dit niet toe te laten en 
roept moslims op hetzelfde te doen. 

Het tweede gedeelte van het interview gaat over de 
aflevering van WNL. 	zegt vooraf een aantal 
restricties te hebben gesteld, zoals geen alcohol aan 
tafel en wilde zichzelf niet verdedigen in het 
programma maar enkel toelichten. Achteraf bleken 
er vijf Kamerleden aan tafel te zitten in het 
programma en was hij genoodzaakt om zich 'weer' 
te verdedigen. Hij zegt dat dit een vooropgezet plan 
is geweest. 

Het laatste gedeelte van het interview gaat over het 
hiernamaals en het paradijs. Als laatst roept 
moslims op geld te doneren. Van 15 tot en met 19 
mei 2020 is er een online benefiet (kg-,--tty,:.7LL, gr--rjwtmïgog) om geld in te zamelen voor de 
rechtszaken, het opkomen voor de oemma en 
dawa-projecten. 

12  Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 8/2020. . 

Commentaar monitorspecialist 
In dit interview gedraagt 	 zich geheell 
conform islamistische richtlijnen. Hij minacht 
democratie en maakt graag gebruik van haar 
deugd dat hij als minderheid zijn vrijheid van 
meningsuiting mag uitoefenen. Hij geeft duidelijk 
aan dat zijn geloof boven democratie en 
burgerschap staat. Hij wijst expliciet de 
democratische rechtsorde af. Daarnaast neemt hij 
graag een slachtofferpositie in als onbedrukte en 
vervolgde moslim door de Nederlandse overheid. 
Verder beroept hij zich op de jodenvervolging om 
zijn slachtofferpositie kracht bij te zetten. 
Islamisten verwijzen graag naar de jodenvervolging-T:ij 
om schuldgevoelens bij de Nederlandse 
samenleving aan te wakkeren en sympathie voor 
eigen retoriek te kweken. Tegelijkertijd ontkennen 
islamisten de Holocaust. Het islamisme waarvan. 

aanhanger van is, vormt een uitgesproken 
vijandige ideologie ten aanzien van joden. Bij 
gebrek aan adequaat tegengeluid uit de 
moslimgemeenschap dreigt 	' meer en. 
meer draagvlak en begrip te krijgen voor zijn 
boodschap. Soortgelijke optredens van hem 
hebben tot nu toe vruchten afgeworpen omdat hij 
veel lof krijgt in zowel salafistische en jihadistische 
kringen, als binnen de bredere 
moslimgemeenschap. 

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

Claim en speculaties rond 
brandstichting bij eendenfokkerij 
Op het terrein van eendenslachterij Tomassen 
Duck-To in Ermelo zijn in de nacht van 27 op 28 
mei 2020 vijf vrachtwagens uitgebrand. De 
vrachtwagens waren geladen met kunststof kratten. 
In een weeg huisje, omdat de slachterij zelf op slot 
zat, werd volgens de eigenaar bovendien een 
benzinebom geplaatst, die niet afging. De politie en 
brandweer doen onderzoek. Inmiddels zouden 
actievoerders van het DierenBevrijdingsFront (DBF) 
via een anonieme bron de brandstichting hebben 
geclaimd bij de activistische website 'Het Vrije Dier', 
een platform voor 'nieuws en publicaties omtrent 
dierenleed, dierenbevrijding, activisme en 
veganisme'. Met deze daad hoopt het DBF andere 
actievoerders te inspireren om de wetten te breken 
in de strijd voor de bevrijding van dieren: 'Laat 
deze actie een inspiratie zijn voor anderen. Geloof 
toch niet in de mooie praatjes vanuit politici, die 
uitbuiting en massamoord op onschuldige dieren 
goedpraten en met subsidies faciliteren.' De claim 
sluit af met de zin `Wie denkt dat het 
DierenBevrijdingsFront niet meer bestaat in 
Nederland, heeft het mis!' en de bewering dat ze 
doorgaan tot ieder dier vrij is.' 

Op sociale media, zoals op de Facebookpagina's 
'Verzamelpunt Acties Tegen Dierenleed - VATD-
blog' en 'Het Vrije Dier', wordt echter betwijfeld of 
de claim daadwerkelijk van het DBF komt. Iemand 
schrijft: ;en__ .;.».„,;,,„,•• • .•»,k•:,,,_40-#:,0  

Ondertussen wordt flink gespeculeerd over de 
dader(s). De directeur van de slachterij zegt tegen 
Omroep Gelderland dat uit bewakingsbeelden blijkt 
dat de brand met jerrycans is aangestoken 'door 
een Belgische dierenrechtenactivist'. De auto van de 
dader met Belgisch kenteken zou in beslag zijn 
genomen. De directeur vermoedt dat er meer 
activisten betrokken waren.' Ook geeft hij aan dat 
de slachterij vaker wordt bedreigd door 
dierenrechtenactivisten en zegt hij dat leden van de 
radicale dierenrechtenactiegroep 'Anima! Rights 
Nederland', de politieke partij Partij voor de Dieren 
en de stichting Doe vorige week bij de slachterij 
stonden te filmen 'om de eendensector in kwaad 
daglicht te stellen'» 

'07 
•r<•--':,  
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Bewakingsbeelden met een dader in actie worden 
gedeeld op sociale media en op dumpert.nl. Op de 
beelden besprenkelt een persoon met een jerrycan 
de vrachtwagens met benzine, steekt het 

1  Hetvrijdedier.nl, 'Dierenactivisten claimen brandstichting 
Duck To in Ermelo', 28 mei 2020. 
2  Omroep Gelderland, "Vijf vrachtwagens afgebrand, 
aangestoken door dierenactivisten", 28 mei 2020. 

Pluimveeweb.nl, "Hier moet hard tegen worden opgetreden", 
28 mei 2020. 

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



Commentaar monitorspecialist 
Onderzoek door de politie zal moeten uitwijzen o 
hier sprake was van een actie door 
dierenrechtenextremisten of dat er andere zaken 
spelen. De actie leidt online in ieder geval direct tot 
speculaties en verwijten over en weer. Of het 
DierenBevrijdingsFront daadwerkelijk weer actief is 
in Nederland en achter deze actie zit of dat het om 
het gebruik van een gelegenheidsnaam gaat, is nog 
onduidelijk. Het DierenBevrijdingsFront (DBF), 
opgericht in 1978, is een Nederlandse 
extremistische groep, die veelal door middel van 
'directe actie' actie voerde tegen dierenleed. Net  
als het Engelse Animal Liberation Front is het DBF 
geen officiële organisatie, maar een groep cellen 
die onder dezelfde naam opereren om hun vaak 
illegale acties op te eisen. De AIVD classificeerde irr,:0 
2004 het DBF als een organisatie waarmee de 
'radicale, gewelddadige top [van het 
dierenrechtenactivisme] zich regelmatig tooit'. 
Echter, deze acties van het DBF stammen vaak uit 
een verleden (meer dan 10 jaar geleden). Het feit 
dat er nu een lijst online opduikt met meer recente 
illegale acties die onder andere door het DBF 
zouden zijn gepleegd, wijst er mogelijk op dat de 
naam opnieuw en vaker zal worden gebruikt. Uit de 
claim van de actie in Ermelo kan worden 
opgemaakt dat er actievoerders zijn die vaker 
hardere acties willen voeren. Maar gezien het 
Belgische voertuig is het de vraag hoeveel 
Nederlandse personen erbij betrokken zijn. Cellen 
van het DBF bestaan vaak uit slechts 2-3 personen, 

Andere Nederlandse dierenrechtenactiegroepen 
stellen dat zij niets met de actie in Ermelo te 
maken hebben en benadrukken ze dat ze geen 
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vervolgens aan waarna een enorme vuurbal volgt. 
De vrachtwagens vliegen in brand en de dader rent 
weg uit beeld en lijkt zelf ook in vlammen te staan. 

Ook op sociale media wordt direct na het bekend 
worden van het nieuws gereageerd en stelling 
genomen. De radicale dierenrechtenactiegroep 
'Animal Rights Nederland' laat op Facebook weten 
dat ze de beschuldigingen van de directeur aan het 
adres van 'dierenactivisten' voorbarig en 
ongenuanceerd vindt. De actiegroep stelt - erop 
wijzend dat dit ook ongenuanceerd is - dat er net 
zo goed sprake kan zijn van verzekeringsfraude 
door de directeur. De actiegroep wacht het 
onderzoek af. De woordvoerder van Animal Rights 
zegt in de media: 'Burgerlijke ongehoorzaamheid is 
niet erg, maar brandstichting is niet onze stijl. Maar 
als het slachthuis zonder slachtoffers in vlammen 
opgaat, laten wij daar geen traan om'. -  In de 
reacties op de Facebookpagina van 'Animal Rights 
NL' wordt eveneens bestreden dat dit door een 
dierenrechtenactivist is gedaan. Iemand schrijft: 

Op Twitter nemen onder anderen boeren en rechts-
populisten - nog voor de claim is verschenen -
direct over dat hier sprake is van een actie door 
radicale dierenrechtenactivisten. Sommigen, onder 
wie een fractiemedewerker van het Forum voor 
Democratie in de provincie Overijssel, noemen het 
zelfs 'links terrorisme' dat hard door de overheid 
moet worden aangepakt. Anderen leggen een link 
met de Covid-19 besmettingen bij nertsenfokkers 
en medewerkers van slachterijen. Iemand schrijft: 

Verder is er op 
Twitter geen begrip voor de actie. Mensen stellen 
dat je van andermans spullen moet afblijven en 
hopen dat de dader(s) snel wordt gepakt.  

Website 'Het Vrije Dier' meldt overigens dat het 
DBF en andere actievoerders, dit jaar al 12 illegale 
acties hebben uitgevoerd. Hierbij is onder andere 
een kalf uit een slachthuis bevrijd en zijn er 94 
kippen en 50 konijnen uit diverse boerderijen 
gehaald. Ook zijn er meerdere jachthutten 
vernield." 

4  DeStentor.nl, 'Bizar: Steekt de brandstichter van het 
slachthuis in Ermelo hier zichzelf in de fik?', 28 mei 2020. 
5  https : //hetv rijedier.n1 /2020/04/08/2020 -heden/  

6  AIVD, `Dierenrechtenactivisme in Nederland: grenzen tussen 
vreedzaam en vlammend protest', juli 2004. 

wat de opsporing ook bemoeilijkt. 

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



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 22/2020 

geweld gebruiken. De Nederlandse 
dierenrechtenbeweging is al lange tijd klein en uit 
zich voornamelijk in vreedzame demonstraties. Weh,. 
sluipen radicale actievoerders geregeld heimelijk 
stallen, fokkerijen en slachterijen binnen om dieren 
te 'bevrijden' of opnames te maken van de in hun 
ogen dieronvriendelijke en erbarmelijke 
omstandigheden. Deze beelden worden door de 
actievoerders op sociale media gedeeld om de 
vermeende misstanden bij een groter publiek te 
verspreiden en mensen bewust te maken. Deze 
acties worden door boeren als erg intimiderend 
ervaren. Verder is sprake van internationale 
contacten tussen dierenrechtenactivisten, dat zich 
soms ook uit in gezamenlijke acties. Het bekendste 
voorval is de stalbezetting in Boxtel door 'Meat the 
victims' op 13 mei 2019. Soortgelijke acties 
vonden afgelopen zomer en herfst ook plaats in 
Luxemburg, Noord-Frankrijk en België. 

Dit soort acties leidt de laatste jaren tot sterke 
polarisatie tussen boeren en rechts-populisten en 
soms -extremisten aan de ene kant en 
actievoerders en hun sympathisanten aan de 
andere, waarbij online geregeld over en weer wordt, 
gedreigd met geweld. Sommige boeren vinden dat 
de overheid te weinig doet aan de intimiderende 
acties jegens boeren. Dat heeft onder andere 
geleid tot de oprichting van de boerenactiegroep 
Farmers Defence Force (FDF), waatomheen ook ,  5,4 
radicale elementen zijn waar te nepen. Inmiddels 
is het bestuur van FDF uit elkaar gtyallen, mede 
door de radicale toon van een varae voormannen. 

De actie in Ermelo en de claim van de actie zulllen 
bij sommige boeren, fokkers en slachters het beeld 
bevestigen dat dierenrechtenactivisten gewelddadig 
te werk gaan en dat daartegen moet worden 
opgetreden. Als de overheid hierin in de perceptie 
van boeren telkens tekortschiet, bestaat de kans 
op zelfbeschrming en eigenrichting door enkele 
radicale boeren, waarop door sommigen eerder 
online is gehint.-  --- 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 20/2019. 
Zie NCTV, Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland nr.52, 20 

mei 2020. 
Zie bijvoorbeeld: https://www.stal-en- 

akker.ni/artikel/210963-farmers-defence-force-niet- 

bedreigend-maar-afschrikwekkend/  en 
https://www.facebook.com/VideoInVerzet/posts/1171338364  
38430.  Ook in Telegramgroepen is hierover gesproken. 
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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 warden 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. Hybride 	 2 

Verenigde Naties kondigt samenwerking Tencent 
aan maar zet deze weer stop na kritiek 	2 

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

194.0 
Si~5~ 	Lká,Wit.k1 -'1Q^. 	3. 
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I. Hybride 

Verenigde Naties kondigt 
samenwerking Tencent aan maar 
zet deze weer stop na kritiek 
De Verenigde Naties (VN) kondigde op maandag 30 
maart 2020 een 'global partnership' aan met het 
Chinese technologiebedrijf Tencent. Aanleiding 
voor de samenwerking is het 75-jarige bestaan van 
de VN. De Chinese 'nationaal kampioen' zou de 
sociale media programma's WeChat en Voov-
meeting beschikbaar stellen om videoconferenties 
te organiseren. Met deze conferenties wil de VN dit 
jaar met 'miljoenen mensen over de hele wereld in 
contact komen om van gedachten te wisselen over 
de toekomst en hoe de wereld er over 25 jaar uit 
zal zien'. Ook zouden online vragenlijsten worden 
verspreid op sociale media platformen van Tencent, 

De VN gaf in de aankondiging aan dat het vooral 
`zoveel mogelijk mensen wilde bereiken' en daarom 
voor Tencent te hebben gekozen. Eerder vielen 
andere gegadigden, waaronder Facebook en Google 
Hangouts af omdat deze bedrijven geen diensten 
kunnen aanbieden binnen China. 

Twee weken na de aankondiging van de 
samenwerking schreef Foreign Policy dat de VN na 
kritiek van mensenrechtenorganisaties en van 
Amerikaanse autoriteiten de samenwerking had 
heroverwogen en stopgezet. Critici vrezen dat met 
de samenwerking de privacy van gebruikers in het 
geding komt. Chinese bedrijven zijn bij Chinese 
wetgeving gebonden om op verzoek van Chinese 
overheidsdiensten bedrijfsinformatie te delen. 
Daarnaast schrijft de Financial Times dat Tencent 
tijdens de uitbraak van het Covid-19-virus in 
opdracht van Chinese autoriteiten inhoud op haar 
platformen heeft gecensureerd. 

Ondertussen zijn alle aankondigingen van de 
samenwerking op de website van de VN en Tencent 

'UN teams up vvith Tencent to hold global online conversation 
for the UN75 campaign', 31 maart 2020, www.kr-asia.com   
2  `U.N. Backs Down on Partnership With Chinese Firm for 75th 
Anniversary'. 15 april 2020. wwvv.foreignpolicy.com  
3  'UN's partnership with Tencent at odds with its push for 
global unity', 10 april 2020, www.ft.com   
'LG Uplus boosts United Nations 75th anniversary outreach', 

22 mei 2020, www.un.orq 

verwijderd. In een persbericht van 22 mei 2020 
kondigt de VN de samenwerking aan met het Zuid-
Koreaanse bedrijf LG, waarbij gebruik zal worden 
gemaakt van het programma Uplus. 

Commentaar monitorspecialist 
Tencent houdt zich bezig met de ontwikkeling van 
populaire sociale media platformen, waaronder 
WeChat (ruim één miljard gebruikers), QQ (ruim 
640 miljoen gebruikers) en het recent gelanceerde 
Voov-meeting. Ook investeerde Tencent begin 
februari 2019 voor 150 miljoen dollar in Reddit. 
Naast sociale media investeert het bedrijf ook in 
de ontwikkeling van cloud computing en artificial 
intelligence met een focus op machine learning en 
stermherkenning. De software van Tencent wordt 
gebruikt in grootschalige surveillancesystemen in 
verschillende Chinese steden (waaronder Beijing). 
Tevens meldde•Trouw in januari 2020 dat Tencent 
met de applicatie WeGoEU Chinezen volgt er,  
controleert in Europa. 

Het is opmerkelijk dat de VN de samenwerking 
met Tencent pas heeft gestaakt nadat er ophef 
over is ontstaan. Ook de timing van (Ie 

5  Zie ook de beschrijving van Tencent op de website.  van 
Marco Polo, op: https://macropolo.oro/diaital-
proiects/chinai/the-companies/   

`KPN onder vuur: Peking volgt via het bedrijf Chinezen in 
Europa', 29 januari 2020, www.trouw.nl   
5  'China Appointed to Influential UN Human Rights Council 
Panel', 8 april 2020, www.thediplomat.com   
8  'China pledges $30 million more for WHO's coronavirus 
fight', 23 april 2020, www.reuters.com   
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R-M 
aankondiging roept vragen op. De relatie tussen 
de VN, haar gespecialiseerde organisaties en China 
liggen op dit moment door het Covid-19-virus 
onder een vergrootglas. Zo ontving de WHO op 
hoog diplomatiek niveau al de nodige kritiek 
waarbij vraagtekens werden gezet bij de werkwijze l- 
en objectiviteit van de organisatie in haar relatie 	- 
tot China. Ontwikkelingen als deze kunnen het 
vertrouwen in internationale gremia zoals de VN 
op termijn verder ondermijnen. 

Zie: 'Zo maakte China de WHO vleugellam in de 
coronacrisis', 2 juni 2020, www.devolkskrant.nl.  
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Disclaimer 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse van de Nationaal 
CoPrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV). Het bevat een beschrijving van wat er naar 
aanleiding van de actualiteit speelt op sociale media 
en op de diverse voor de NCTV relevante websites, 
weblogs en webfora. 

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

Inhoudsopgave 

I. Extremisme, radicalisering en polarisatie 	2 

Nederlandse 'beeldenstorm' vooralsnog beperkt 
tot bekladding en polarisatie 	 2 

klaagt ondankbaarheid voor bewezen 
diensten en dreigt 	 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 2 

g 
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I. Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Nederlandse 'beeldenstorm' 
vooralsnog beperkt tot bekladding 
en polarisatie 
Net als in diverse andere westerse landen hebben 
de protesten tegen racisme, als reactie op de dood 
van 	 I na het optreden van 
politieagenten in Minneapolis op maandag 25 mei 
2020, in Nederland geleid tot een soort van 
'beeldenstorm'. In vergelijking met de VS, het 
Verenigd Koninkrijk, maar ook België, waar in de 
afgelopen weken historische 'foute helden' van hun 
sokkel werden getrokken of zwaar beschadigd, is de 
`beeldenstorm' in Nederland vooralsnog een stuk 
minder heftig. Behalve enkele bekladdingen heeft 
hier nog geen fysiek geweld tegen standbeelden 
plaatsgevonden. Wel laait het debat over 'foute' 
historische standbeelden (naast 'foute' tv-series en 
straatnamen) ook hier weer op. Er zijn diverse 
online petities gestart voor het verwijderen of juist 
laten staan van omstreden beelden uit het 
straatbeeld. Sommigen pleiten voor het aanbrengen 
van extra uitleg op de beelden over de volgens 
velen onfrisse geschiedenis van deze historische 
figuren. Anderen zien niks fouts in de beelden of 
vereren juist de waarden die zo'n beeld volgens hen 
uitdraagt. Op sociale media leidt dit tot een 
gepolariseerde discussie tussen voor- en 
tegenstanders. 

Daarnaast hebben ook in Nederland in de afgelopen 
weken enkele beschadigingen in de vorm van 
bekladdingen plaatsgevonden van 'foute' beelden, 
straatnaamborden en gebouwen, maar die verf is 
overal weer verwijderd en alle beelden staan er tot 
nu toe nog. Zo werd het beeld van de vermoorde 
LPF-politicus Pim Fortuijn na de Black Lives Matter-
demonstratie op 3 juni 2020 in Rotterdam voorzien 
van de tekst 'racist' met witte verf.' De actie is 
nergens geclaimd, maar wel breed gedeeld op 
sociale media door voor- en tegenstanders van de 
actie. In Tilburg werden in de nacht van 10 op 11  

juni 2020 alle straatnaambordjes van de Jan 
Pietersz. Coenstraat door onbekenden onleesbaar 
gemaakt met zwarte verf.- En de directeur van 
chocolademerk Tony's Chocolonely is op 18 juni 
2020 in Amsterdam korte tijd aangehouden voor 
een muurschildering op de Beurs van Berlage, 
omdat daar een beeld van Jan Pieterszoon Coen is 
ingemetseld. De muurschildering bestond uit een 
afbeelding van een reep van Tony's Chocolonely 
met daarbij de slogan `Black Lives Matter'. 

In de nacht van 11 op 12 juni 2020 hebben 
actievoerders van het tot nu toe onbekende 
`activistische en antikoloniale kunstcollectief Helden 
van Nooit' een aantal standbeelden en gebouwen 
'die racisme verheerlijken' beklad. De actie is door 
de actiegroep geclaimd op Facebook (inmiddels 
verwijderd), Instagram en Indymedia. Ook zijn 
foto's van de verfbekladdingen gepubliceerd. 
Op de gevel van een gebouw aan de Witte de 
Withstraat in Rotterdam stonden rode 
handafdrukken en op het standbeeld van Piet Hein 
in Rotterdam-Delfshaven de woorden 'killer' en 
'dief'. De voorgevel van het Amsterdamse 
Tropenmuseum kreeg een laag verf over zich heen. 
De activisten stellen dat het het museum geroofde 
collecties huisvest die tot op de dag van vandaag 
niet zijn teruggekeerd naar het land van herkomst. 

Ook was er door 'Helden van Nooit' zwarte tape en 
een zwart doek aangebracht op het standbeeld van 
Pim Fortuyn in Rotterdam met daarop in het wit de 
tekst 'geef racisme geen eerbetoon #HVN'. Fortuyn 
wordt door 'Helden van Nooit' gezien als een 
belangrijke component van het 'homonationalisme' 
in Nederland: 'de LHBTI-gemeenschap en het 
vrouwenbelang doen er voor rechtse politici alleen 
toe wanneer zij de oorzaak van problemen in onze 
maatschappij op mensen met migratieachtergrond 
willen schuiven', aldus de actiegroep in haar 
statement op Instagram. 
De actiegroep stelt verder in het statement dat het 
ontkennen van institutioneel racisme in Nederland 
nog altijd de status quo lijkt, benoemt de vele 
oorlogsmisdaden van Nederland in Indonesië en 
waarschuwt dat er meer acties zullen volgen. De 
groep schrijft door het hele land te zijn 
georganiseerd en te bestaan uit zwarte mensen, 
niet-zwarte mensen met kleur en witte mensen. 

PZC.nl, 'Standbeeld Pim Fortuyn beklad: 'Racist", 4 juni 	Telegraaf.nl, 'Topman Tony Chocolonely aangehouden na 
2020. 	 bekladden beeld', 18 juni 2020. 

RTLNieuws.nl, 'Straatnaambordjes J.P. Coen in Tilburg 
doorgestreept', 11 juni 2020. 
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De actie van 'Helden van Nooit' wordt op sociale 
media gesteund door enkele bekende links-
extremisten en antiracisme actievoerders. 

Afb.,011diff 

In de nacht van 17 op 18 juni 2020 is het 
standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt in Den 
Haag met rode verf beklad met teksten als 'Fuck 
VOC', 'Kauri velum lupa' ('Wij zijn het niet 
vergeten') en 'Kami bersiap' ('Wij zijn paraat'). De 
actiegroep 'Aliansi Merah Putih' heeft de actie 
opgeëist. De groep bestaat uit "dochters en zonen 
van Divisi Bambu Runcing, vrijheidsstrijders van 
Indonesische afkomst" en laat weten met meer 
acties te zullen komen. "Aliansi Merah Putih is een 
nieuwe grassroot organisatie die is opgestaan om 
gerechtigheid te halen van de wandaden gepleegd 
tijdens de illegale Nederlandse bezetting van 
Indonesië", zo stelt de groep. 

Als reactie op de diverse bekladdingen hebben 
voorstanders van de beelden, zoals extreemrechtse 
actiegroepen, rechts-extremistische individuen en 
rechts-populistische politici en opiniemakers, zich 
fel uitgesproken tegen de bekladdingen en voor het 
behoud van de beelden. Sommige groepen, zoals 
een afvaardiging van de nationalistische actiegroep 
'Voorpost' en supporters van Feyenoord en ADO 
Den Haag, hebben enkele malen geposeerd bij 
diverse omstreden beelden in het land en daarvan 
afbeeldingen en video's op sociale media geplaatst 
voor hun eigen propaganda. Op spandoeken 
stonden teksten als 'trots op onze helden', '110°/0  

anti Antifa' en 'All lives matter'. Bij hun acties 
hielden al deze groepen zich overigens niet aan de 
voorgeschreven anderhalve meter afstand, waarop 
op Twitter veel kritiek kwam. 
Een bekende rechts-extremist steunt de acties en 
schrijft op Twitter dat 

De extreemrechste actiegroep 'Rechts 
in Verzet' noemt op Twitter de supporters 'helden'. 

De rechts-populistische politicus Thierry Baudet 
(FvD) heeft diverse malen, en een enkele keer 
samen met Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam), 
bloemen gelegd bij enkele omstreden standbeelden. 
Op sociale media zijn afbeeldingen hiervan vaak 
gedeeld door medestanders en rechts-populistische 
en extreemrechtse accounts met onder meer de 
hashtags #OnzeHelden, #bloemenrevolutie, 
#A11LivesMatter en #WhiteLivesMatter. 
Op sociale media framen diverse extreemrechtse en 
rechts-populistische groepen en individuen en PVV-
politicus Geert Wilders de beeldenstorm als 
'extreemlinks geweld' of 'terreur'. 

Bij demonstraties voor en tegen het standbeeld van 
Jan Pieterszoon Coen in de gemeente Hoorn worden 
op vrijdagavond 19 juni 2020 een paar honderd 
mensen verwacht. Beide organisaties denken aan 
ongeveer driehonderd betogers. Volgens 
burgemeester Jan Nieuwenburg zijn met beide 
organisaties afspraken gemaakt om te zorgen dat 
alles goed en veilig verloopt, ook volgens de 
coronaregels.e 

4  Omroepwest.nl, 'Standbeeld Johan van Oldenbarnevelt bij 
Haagse Hofvijver beklad: 'Fuck VOC', 18 juni 2020. 

AD.ni, 'Hoorn verwacht 600 betogers voor en tegen 
standbeeld JP Coen', 19 juni 2020. 
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Commentaar monitorspecialist 
Protesten tegen 'foute' standbeelden en 'koloniale 
symbolen' zijn niet nieuw. In oktober 2016 
bijvoorbeeld heeft de anti-koloniale actiegroep 'De 
Grauwe Eeuw' meerdere beelden beklad in Hoorn 
met onder andere een bewerkt VOC-logo en de 
tekst 'genocide'. `De Grauwe Eeuw' heeft daarna 
nog vaker actiegevoerd tegen koloniale 
verheerlijking en tegen Zwarte Piet. Tijdens de 
huidige 'beeldenstorm' heeft de groep zich nog niet 
laten zien. De beweegredenen van de nieuwe 
actiegroep 'Aliansi Merah Putih' lijken grotendeels 
overeen te komen met die van `De Grauwe Eeuw'. 

Ook de discussie op sociale media over het gebruik 
van 'foute' namen en de verering van 'foute' helden 
in het straatbeeld (standbeelden, straatnamen, 
bruggen, tunnels, gebouwen) speelt al langer. Maar 
de discussie hierover is nu opgelaaid als één van de 
gevolgen van de wereldwijde antiracismeprotesten 
na de dood van 	. Wat anders is dan 
voorheen, is dat de discussie nu wat heftiger en 
breder wordt gevoerd in de maatschappij en niet 
alleen door en tussen de radicale vleugels van 
voor- en tegenstanders; veel mensen hebben het 
erover en de discussies leiden tot polarisatie, 
vooral online. Hierbij valt op dat, net als eerder in 
het Zwarte Piet-debat, de Amerikaanse context en 
buitenlandse, polariserende discoursen vaak 
onterecht worden overgenomen door voor- en 
tegenstanders.' 

De echte fysieke acties blijven ook nu echter het 
domein van de meer radicale en extremistische 
actiegroepen aan beide zijden, waarbij zich echter 
ook enkele rechts-populistische politici niet 
onbetuigd laten. Daarbij worden online en offline 
voorzichtige coalities gesloten door traditionele 
extreemlinkse en nieuwere antiracisme 
actievoerders en actiegroepen. Van enkele 
traditionele links-extremisten is bekend dat ze in 
het uiterste geval geen geweld schuwen. Aan de 
andere kant vinden extreemrechtse actievoerders 
en harde kernen van voetbalsupporters elkaar 

Zie Weekbericht: Internetmonitoring 43/2016. 
`Van Zwarte Piet naar Blackface', NCTV Signalement 

Terrorisme en Radicalisering 16/2019, 29 november 2019. 
Zie ook de bijdrages 'Polariserende (internationale) 

discoursen rond vreedzame antiracismedemonstraties in 
Nederland' en 'Antifa als bliksemafleider in de Verenigde 

vaker op allerlei thema's (nationalisme, anti-AFA, 
pro-Zwarte Piet, anti-KOZP, anti-BLM, anti-MSM, 
anti-overheid, anti-coronamaatregelen). Daarbij is 
de gewelddadige component die aanwezig is bij 
hooligans een belangrijk punt van zorg bij een 
mogelijke confrontatie van voor- en tegenstanders 
van 'foute' standbeelden (of op andere thema's). 

Het is dan ook niet denkbeeldig dat enkele 
aanhangers van beide genoemde groepen en 
coalities bij toekomstige protestacties de 
confrontatie proberen op te zoeken. Daarbij moet 
opgemerkt worden dat de recente protesten en 
(tegen)acties rond het thema racisme van beide 
kanten (op enkele kleine micro-incidenten en 
beschadigingen van objecten na) tot nu toe 
geweldloos waren. 

Mede als gevolg van eerdere protesten en de 
daaruit volgende discussies zijn in de afgelopen 
jaren al enkele kleine aanpassingen gedaan, zoals 
(aangekondigde) naamswijzigingen, veranderingen 
van uiterlijkheden (bepaalde racistische attracties 
of Zwarte Piet) en het geven van een completere 
uitleg over de historie bij beelden en in musea. 
Mogelijk dat de huidige protesten leiden tot meer 
voortschrijdend inzicht en een verdere 'culturele 
zuivering', waartegen ook steeds verzet zal blijven 
doorklinken. 

MW44707 klaagt 
ondankbaarheid voor bewezen 
diensten en dreigt 
De 	1 P red i ke r PE,40-itlitaMrkegi 
die - 	 is gedetineerd in 	op 
verdenking van aan terrorisme gerelateerde 
misdrijven is de afgelopen weken' weer zeer actief 
op Facebook. Hij bepleit zijn onschuld'' in het 
Riffijns (Marokkaans) door verschillende, in het 
bijzonder Goudse moskeebestuurders (van moskee 
Nour, Fath en Assalam), met naam en toenaam te 
noemen die zijn verhaal kunnen bevestigen. Hij 
bedreigt hen in meerdere video's te exposen 

Staten' in NCTV Signalement Terrorisme en Radicalisering 
10/2020, 12 juni 2020. 

Met name vanaf eind mei 2020 tot heden. 
" Inzake donatiegeld (300.000 euro) in eigen zak te hebben 
gestoken en hiermee terroristische activiteiten zou hebben 
gefinancierd. 
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[gevoelige, confronterende details te openbaren 
over hun handelen] in geval zij niet de 'waarheid' 
vertellen. 	zegt altijd, via sociale media, 
open en transparant te zijn geweest over zijn werk 
en activiteiten en begrijpt dan ook niet waarom 
men hem de rug toekeert. 	kleineert 
degenen die hem niet steunen: 

Hij legt de link met het onrecht wereldwijd, 
refererend naar de dood van de Amerikaanse 

Op Facebook passeren velerlei steunbetuigingen, 
reacties van medeleven en zegt men te geloven in 
de onschuld van 

Hij 
doet dan ook een voorstel om een schriftelijke 
verklaring af te leggen indien wenselijk. 

,74Wt- 
'ais fondsenwerver onder de bezóékers 

heeft te maken met de humor die hij gebruikt in 
zijn preken doordat hij preekt in het 
hetgeen zelden voorkomt in Nederland. Zijn 
populariteit als fondsenwerver onder 
moskeebesturen en bij organisaties vloeit voort uit 
het feit dat hij mede daardoor in staat is om grote 
geldbedragen op te halen. Vanwege zijn succes 
kwam hij regelmatig in aanraking met mensen van 
verschillend allooi. Zijn populariteit is ook (nog 
steeds) van zijn Facebookpagina af te lezen: ruim 
88.000 likes en bijna 103.000 volgers. 

Sinds de arrestatie van 	in 2017 pogen hij 
en zijn familieleden (met name echtgenote en 
zoon) om de verdenkingen tegen hem in twijfel te 
trekken en zijn achterban op te zetten tegen de 
betrokken autoriteiten en de kring van 
sympathisanten voor 	behouden of te 
vergroten. 

De video's en dreigementen hebben geleid tot 
interne spanningen en de verdeeldheid versterkt 
binnen de Goudse Marokkaanse gemeenschap als 
wel binnen moskeebesturen. De bestaande 
spanningen hebben onder andere te maken me 
geld dat een paar jaar geleden werd ingezameld 
voor een nieuw pand voor moskee El Wahda 
(samenvoeging van de drie moskeeën in Gouda). 

Commentaar monitorspecialist 
In Nederlandse moskeeën en bij islamitische 
organisaties werd 	 regelmatig 
uitgenodigd voor benefietevenementen in de 
periode 2014 tot 2017 waarbij geld werd opgehaald 
voor bijvoorbeeld de bouw van een moskee of voor 
een ander, vaak humanitair, doel. Het succes van 

14  Zie voor reacties: steunbetuigingen en enkele tegenreacties 
ook Weekbericht Internettnonitoring 23/2018 en 34/2018. 

12 
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Disclaimer 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse van de Nationaal 
Cobrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV). Het bevat een beschrijving van wat er naar 
aanleiding van de actualiteit speelt op sociale media 
en op de diverse voor de NCTV relevante websites, 
weblogs en webfora. 

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

gaat in op legitimiteit 
gebruik van geweld door moslims 
in 	f< 

iemand die ideologisch verwant is aan de zogeheten 
Hazimi-beweging, spreekt zich in éen recente post 
op Facebook (onder bepaalde voorwaarden) uit 
tegen het gebruik van geweld door moslims in 

lijkt hiermee te 
reageren op een recente publicatie van het 
onderzoeks- en adviesbureau NTA over de 
(gewelds)dreiging van de Hazimi-beweging. Media 
schetsten naar aanleiding van de NTA-publicatie 
juist een beeld van de Hazimi-beweging als 
'extreme afsplitsing' van ISIS. 

'• 	schrijft onder meer dat het moslims die 
onder een 	 verblijven in 

, niet is toegestaan om het 
' van ongelovigen in die landen te 

schenden. Hij stelt dat geleerden er duidelijk over 
zijn dat 

? 24-9 

.Om 
dit standpunt te onderbouwen deelt 
meerdere verzen, ahadith [overleveringen van het 
leven van de profeet Mohammed] en uitspraken van 
geleerden. 

spreekt zich in een andere passage ook 
expliciet uit tegen aanslagpleging in Nederland: 

T. 

als volgt: 

Zie 'De Hazimi-beweging: Een op takfir gebaseerde 
ideologie', NTA, juni 2020, ntadvies.nl  en Signalement 
Terrorisme en Radicalisering 10/2020. 
3  Zie bijv, 'Onderzoek: dreiging door extreme afsplitsing van 
IS', NRC Handelsblad, 7 juni 2020, www.nrc.nl;  'Dreigende 
terreurstroming Hazimi vertrok uit IS omdat zij 'niet 

M.E1§311111112110111121~1~11E 

~FM~MIZINI.~11~ 

Aan de andere kant laat -7x=t-R 	zich niet heel 
specifiek uit over wat hij onder een 
'veiligheidscontract' verstaat. Hij haalt bovendien 
bepaalde jurisprudentie aan waarin wordt uitgelegd 
hoe zo'n contract verbroken kan worden: 

Eén van de thema's waar hij zich in 
die periode het meest op heeft geprofileerd — en 
waar de Hazimi-beweging ook om bekend staat - 
draait om de theologische aard van takfir [het 
verketteren en tot ongelovig verklaren van andere 
moslims]. 	neemt evenals de Hazimi's het 
standpunt in dat takfir één van de fundamenten is 
waarop het islamitische geloof is gebaseerd. 
Personen binnen de Hazimi-beweging trekken deze 
opvatting zo ver door dat andere moslims die dit 
niet onderschrijven of er ook maar aan twijfelen 
zélf ongelovig zijn. Dit standpunt heeft de 
afgelopen jaren de nodige ophef veroorzaakt en 
discussie opgeleverd onder jihadisten wereldwijd, 
zo ook in Nederland. 

is in deze discussie één van de 
toonaangevende personen geweest volgens 
sommige experts, ook internationaal gezien. De 

islamitisch genoeg zijn', topman is Nederlander', WNL, 13 juni 
2020, wnl.tv.  
4  Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 3/2019 en 
Signalement Terrorisme en Radicalisering 2/2018. 
5  Zie bijv. Weekberichten Internetmonitoring 15/2018, 3/2019 
en 8/2019. 
3  ME 

definieert deze 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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extreme invulling van het concept takfir door 
en de Hazimi-beweging, en de dodelijke 

ideologische machtsstrijd die op dit onderwerp 
binnen ISIS-gelederen in Syrië en Irak heeft 
gewoed, hebben ertoe geleid dat de Hazimi-
beweging als geheel als 'extremere versie' van 
ISIS bekend is komen te staan. 

Het standpunt van 	ten aanzien van de 
legitimiteit van het stelen van 'ongelovigen' en 
toepassen van geweld door moslims in landen als 
Nederland lijkt in eerste instantie niet overeen te 
komen met het beeld in de media van een 
extremere vorm van ISIS. Dat komt voor een deel 
omdat die extremiteit vooral tot uiting komt in de 
ideologische interpretatie van het concept takfir en 
niet zozeer in de geweldsdreiging die van de 
Hazimi-beweging uitgaat. 

is zich terdege bewust van de 
mogelijkheid dat journalisten en 
veiligheidsdiensten met zijn berichten mee kunnen 
lezen. Toch is het zeer onwaarschijnlijk dat hij zijn 
boodschap daarop zou aanpassen of zich 
gematigder zou voordoen dan hij in feite is; 
daarmee zou hij zich in zijn eigen ogen als niet-
zuivere moslim presenteren en volgens zijn eigen 
opvatting zichzelf daarmee buiten het geloof 
plaatsen. Met andere woorden, hij lijkt te menen 
wat hij schrijft. 

Tegelijkertijd blijft 	onduidelijk onder 
welke voorwaarden hij een 'veiligheidscontract' als 
verbroken beschouwd. Hij laat zich eveneens niet 
duidelijk uit over wat de consequenties zouden zijn 
ten aanzien van de legitimiteit van het gebruik van 
jihadistisch geweld (en welke modus operandi en 
doelwitten in dat geval al dan niet geoorloofd zijn). 
Hoewel 	zich dus lijkt uit te spreken 
tegen jihadistisch geweld, impliceert hij ook dat dit 
onder bepaalde voorwaarden wél is toegestaan. 
Wat die voorwaarden precies zijn of dat daar op dit 
moment al sprake van is, laat hij wijselijk in het 
midden. 

Zie voor meer informatie over deze machtsstrijd o.a. 
'Caliphate in Disarray: Theological Turmoil in the Islamic 
State', 15~, 3 oktober 2017, jihadica.com; 'The 

`Changing Minds': oude wijn in 
nieuwe zakken 
Sinds een jaar is het online initiatief ‘Changing 
Minds' actief. De beheerders achter 'Changing 
Minds' onderhouden onder meer een 
Facebookpagina ('Changing Minds' - opgericht eind 
maart 2020, bijna 2.000 volgers), een openbare 
Facebookgroep ('Changing Minds 
English/Nederlands' - opgericht juni 2019, ruim 500 
leden), Instagramprofiel en een inmiddels inactief 
Telegramkanaal. Via deze kanalen worden tientallen 
berichten per dag geplaatst, overwegend in het 
Nederlands. De strekking van de berichten varieert, 
maar hebben gemeen dat daarin steevast centrale 
beginselen van het jihadistische gedachtegoed 
gepropageerd worden en thema's behandeld 
worden waar jihadisten in algemene zin veel belang 
aan hechten. Dat maakt dat 'Changing Minds' (CM) 
een sterk jihadistisch profiel heeft met een 
potentieel bereik van duizenden personen. 
Afbeelding 

Terugkomend op die centrale beginselen; concreet 
betekent dit bijvoorbeeld dat (jihadistisch) geweld 
wordt vergoelijkt of als noodzakelijk wordt gezien 
om je doel te bereiken. Zo spreekt CM in een 
recente post op de Facebookpagina bewondering uit 
voor 

van Nederland op 
gebied van standvastigheid en geduld. Al 16 jaar 
vast in de Nederlandse Taghoet gevangenis bij de 
kuffaar' Moge Allah deze leeuw van islam 
standvastig houden en bevrijden'. 

increasing extremism viitnrn the Islannc State', 
19 november 2016, jihadica.com   
8 	(2016). Salafi-Jihadism: The History of an Idea. 
Oxford University Press. 
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Daarnaast maakt CM duidelijk een onderscheid 
tussen dat wat zij als 'islamitisch' ziet en wie 
daaronder als 'moslims' te kenschetsen zijn en wie 
daar juist niet onder vallen. CM is daarbij niet 
terughoudend om moslims die zij niet als zuiver 
ziet, te verketteren en afvallig te verklaren (takfir). 
Dat doet zij bijvoorbeeld ruimhartig als het gaat om 
islamitische geleerden en leiders uit de Golfstaten 
die volgens CM niet trouw zijn aan de islamitische 
geschriften en regelgeving. 

Weer een ander terugkerend element dat in de 
kanalen van CM aangekaart wordt, is dat alles wat 
volgens CM indruist tegen tawhied, de enigheid van 
God, verworpen dient te worden. Die boodschap 
komt bijvoorbeeld tot uiting in de afwijzing door CM 
van de democratische rechtsstaat en alle vormen 
van bestuur of rechtspraak die niet zijn gestoeld op 
de sharia, de goddelijke wetgeving. 

Nog een ander kenmerk van CM is dat loyaliteit aan 
het zuivere geloof en afkeer en haat van dat wat 
daarvan afwijkt, wordt bepleit (al-walaa wa-I 
baraa). In een uitgebreide post met een uitleg over 
het concept al-walaa wa-I baraa omschrijft CM dit 
concept als volgt: 'één van de grootste 
fundamenten van het Islamitische credo caqiedahy. 
Het omarmen van de 'zuivere' islam en moslims en 
het afkeer van de rest maakt veelvuldig deel uit van 
de boodschappen die CM verspreidt. Of het nu gaat 
om het afwijzen van een carrière binnen het 
Nederlandse politieapparaat als moslim, het kijken 
naar pornofilmpjes of de noodzakelijkheid van de 
vroomheid van een moslimvrouw die niet meegaat 
in 'westerse' trends op het gebied van kleding en 
make-up. CM roept duidelijk op om afstand te 
nemen van dat wat zij niet als de 'zuivere' islam 
beschouwen. 

Ten slotte is de notie dat de hoogste wetgevende, 
rechtsprekende en oordeelvormende autoriteit Allah 
(hakimiyyah) is van essentieel belang voor CM. 
Wanneer als islamitisch bekendstaande regimes 
anders straffen dan wat volgens CM door Allah is 
overgeleverd, begaan die regimes een daad van 
kufr (ongeloof) en plaatsen zij zich daarmee buiten 
de islam. CM beticht het Saoedische regime 

Zie ook Weekberichten Internetmonitoring 13/2018 en 
19/2019 over 'Al-risálah'. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 19/2019, 

bijvoorbeeld herhaaldelijk van tegenstrijdig 
handelen met de door Allah overgeleverde 
strafmaten. Het Saoedische regime is (mede) 
hierdoor een afvallig regime, zo constateert CM. 

Commentaar monitorspecialist 
CM (en dan met name de Facebookpagina) heeft 
zich vrij snel tot zeer actief en prominent initiatief 
in het Nederlandstalig jihadistische online 
landschap ontpopt. De snelle vestiging binnen dit 
landschap, gecombineerd met de professioneel 
ogende, ruim voorhanden zijnde content vallen op 
voor een ogenschijnlijk nieuw initiatief. De inhoud 
van de berichten zelf en de werkwijze van de 
pagina (vele berichten per dag, actief op meerdere 
platformen, meer dan één kanaal dat aan het 
initiatief is verbonden) laten een patroon zien dat 
vaker voorkomt bij jihadistische online initiatieven. 

Enkele andere indicaties wijzen eveneens en 
specifieker in de richting van andere prominente, 
gevestigde jihadistische kanalen. Zo heeft een 
jihadist die betrokken is bij CM in een reactie op 
een bericht op een andere prominente jihadistische 
Facebookpagina verwezen naar CM als een 
doorstart van de inmiddels inactieve jihadistische 
pagina 'Al-risálah'. Het feit dat een jihadist die 
eerder beheerder van 'Al-risálah' was , ook 
betrokken is bij 'Changing Minds', ondersteunt die 
theorie. Tegelijkertijd leek de oorspronkelijke 
naam van de Facebookgroep van CM veel op de 
naam van een andere jihadistische 
Facebookpagina. De groep is namelijk gestart 
onder de naam `Content 4 Muslims Over 
Everything Deen over Dunia'. Als puur gekeken 
wordt naar de aard van en het type berichten die 
'Changing Minds', 'Al-risálah' en 'Content 4 
Muslims' delen (of deelden), is de gelijkenis van 
berichtgeving van 'Al-risálah' met die van 
'Changing Minds' het meest treffend. 

Los van de structurele aandacht voor de centrale 
beginselen van het jihadistisch gedachtegoed, 
associeert CM zich (evenals 'Al-risálah' eerder ook 
deed) vrijelijk met veroordeelde jihadisten (zoals 

i en 

" Deze naam komt in grote mate overeen met het 
jihadistische online initiatief 'Content 4 Muslims Over 
Everything'. Zie ook Weekberichten Internetmonitoring 
37/2018 en 2/2019 over dit initiatief. 
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: leiderschapscrisis in 

door verwijzingen in posts op kanalen van CM. Die 
verwijzingen krijgen zonder uitzondering een 
positieve connotatie mee zodat in feite de 
betreffende personen, hun affiliatie met en hun 
daden voor ISIS vergoelijkt of in het uiterste geval 
aangemoedigd worden. Het komt vrij weinig 
(meer) voor dat bewondering voor veroordeelde 
jihadistische terroristen of jihadistische 
voorbeeldfiguren zo openlijk uitgesproken wordt 
op grote sociale media platformen als Facebook. 
Ervaring leert dat jihadistisch georienteerde online 
initiatieven op grote platformen als Facebook en 
Twitter redelijk ongehinderd kunnen opereren 
zolang zij hun jihadistische boodschap ook maar in 
enigszins verhullend taalgebruik verpakken en 
geen expliciet gewelddadige content delen of 
promoten. Zodra die voorzichtigheid los wordt 
gelaten, krijgen initiatieven doorgaans vrij snel 
met opgelegde beperkingen te maken. Die 
beperkingen hebben soms een permanent karakter 
en kunnen leiden tot het offline halen van het 
betreffende kanaal (zie het voorbeeld van 'Al-
risalah'). 

De overeenkomsten tussen CM en 'Al-risalah' 
wijzen op eenzelfde type initiatief. De suggestie 
dat CM een doorstart is van 'Al-risálah' is daarom 
erg waarschijnlijk. Zonder de verspreiding van het 
jihadistisch gedachtegoed naar een publiek van 
enkele duizenden personen te willen 
bagatelliseren, kan geconstateerd worden dat met 
het jihadistische online initiatief ‘Changing Minds' 
sprake is van 'oude wijn in nieuwe zakken'. 

moslimgemeenschap' 
Salafistische aanjager 
houdt zich aanhoudend bezig met politieke 
vraagstukken en mobilisering van moslims. 
Recentelijk heeft hij een post geplaatst op zijn 
Facebookpagina over de leiderschapscrisis in de 
moslimgemeenschap. Hij constateert een 
leiderschapscrisis onder moslims in Nederland op 
basis van recente ontwikkelingen in de Nederlandse 
samenleving met betrekking tot islam en moslims. 
Bijvoorbeeld mede naar aanleiding van de 
veroordeling van de Haagse as-Soennah-prediker 
die moslims vrouwenbesnijdenis aanraadde en de 
recente ontwikkelingen met betrekking tot het Haga 
Lyceum. 	lijkt in alle omstandigheden 
teleurgesteld te zijn in de moslimgemeenschap 
vanwege het gebrek aan onderlinge solidariteit. 
Hij uit ook zijn frustratie over moslimleiders en 
vraagt aandacht van moslims voor de traditie van 
de profeet om iets hiervan op te steken als het gaat 
om elite en leiderschapsvorming. 

Afbeelding 

-- 	vergelijkt de geschiedenis van pre-
islamitisch Arabië met de huidige situatie van 
moslims in Nederland. 



t.'elC,01;k1:4,'MY 
~:pw Dit mandaat verkrijgt men niet 

enkel door zich te beroepen op zijn kennis, leeftijd 
of verdiensten in de dawa. Het vereist het bekleden 
van een rol gelijk aan die van de clanleider in pre-
islamitisch Arabië. Dat wil zeggen dat de leider zich 
het lot van alle moslims aantrekt, voor ze opkomt 
en uitspreekt tegen het onrecht dat hen wordt 
aangedaan, ook al treft het de leider niet direct, 
aldus 

In een vergelijkbare post over de 'geheime dawa' 
komt 	tot de conclusie dat moslims in 
Nederland in een situatie verkeren waarin de dawa 
uitgeroeid dreigt te worden door de vijanden in de 
omgeving. Ook hier trekt hij lessen en lering uit de 
traditie van de profeet: 

jzik3VCAV;iZ, 
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Commentaar monitorspecialist 
pleit voor een sterke moslimleider die in 

Nederland opkomt voor de belangen van moslims 
en een adequate inschatting kan maken van de 
situatie van moslims in Nederland. Een leiderschap 
dat de islamitische prediking kan leiden in een 
gepercipieerde vijandige anti-islam omgeving. 
Daarbij geeft hij ook aan dat het in het geheim 
prediken van de islam een geschikte tactiek zou 
kunnen zijn voor de bescherming van de islam. 

mobiliseert de Nederlandse 
moslimgemeenschap niet voor het opkomen van 

75-""• 
meer begrip van het fenomeen van heimelijke 

dawa, zie 
httos://www.aivd.nl/documenten/publicaties/2004/12/23/  
van-dawa-tot-jihad  

Twitter verwijdert 170.000 
accounts en doet onderzoek naar 
'state-linked' informatiecampagne 
Twitter heeft meer dan 170.000 Twitteraccounts 
verwijderd die zijn ingezet bij een 'state-linked' 
informatiecampagne vanuit China. Dat schrijft het 
Amerikaanse sociale media bedrijf in een 
persbericht dat het op 12 juni 2020 publiceerde. 
Twitter heeft een dataset met 32.000 accounts en 
berichten vrijgegeven voor onderzoeksdoeleinden. 
Tevens werkt het samen met het Australian 
Strategic Policy Institute (ASPI) en Stanford 
Internet Observatory (SIO) voor nader onderzoek 
naar de informatiecampagne. 

ASPI publiceerde op 11 juni 2020 een rapport met 
eerste bevindingen. Daarvoor analyseerde het 
bedrijf 23.750 twitteraccounts en 348.608 berichten 
uit de dataset van Twitter. ASPI concludeert dat 

'9  `The Multiple Nature of the Islamic Da'wa', Egdunas Racius 
University of Helsinki, 2004, p. 176, 
httos://core.ac.uk/download/pdf/14914766.odf  
20  Naast de ruim 170.000 Twitteraccounts die Twitter 
verwijderde en toeschreef aan China, verwijderde het bedrijf 
tegelijkertijd.00k ruim 1100 Twitteraccounts die'het 
toeschreef aan Rusland en ruim 7000 Twitteraccounts die het 
toeschreef aan Turkije. 

‘Disclosing networks of state-linked information operations 
removed', 12 juni 2020, www.bloa.twitter.com   

22  'Retweeting through the great firewall', 11 juni 2020, 
httos://www.asoi.org  .au/  

sociale rechten, bestrijding van discriminatie; 
gelijke behandeling of emancipatie. Hij staat niet 
voor dit seculier activisme maar eerder voor een 
islamitische agenda. Hij komt op voor de dawa, 
oftewel het prediken van de islam. De dawa behelst 
de toepassing van de sharia, de vorming van een 
hechte moslimgemeenschap, de vestiging van een 
alternatieve islamitische orde en uiteindelijk de ,V* 
wereldwijde overheersing van de islam. Ook bij hal 
aanhalen van de clandestiene dawa als alternatie 
voor moslims in Nederland sluit hij zich aan bij de 
bekende tactieken van Moslimbroeders en 
politieke salafisten die hun heil zoeken in 
heimelijke en ondermijnende activiteiten als zij hun 
zin in een pleurale en democratische omgeving 
krijgen. 

II. Hybride 
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communicatie voornamelijk plaatsvond middels 
afbeeldingen met teksten, veelal in het Mandarijn 
en in de mindere mate in het Engels en Japans. 
Onderwerpen waarover pro-Chinese narratieven 
werden verspreid hadden betrekking op de 
protesten in Honkong, de COVID-19-crisis, Taiwan, 
de 	 en de protesten 
in de VS door de dood van 	I1.23  ASPI 
schrijft dat de berichten tussen januari 2018 en 17 
april 2020 zijn geplaatst met als doel om de 
beeldvorming van de Chinese diaspora over deze 
onderwerpen te beïnvloeden. 

ASPI concludeert dat de accounts voornamelijk 
actief waren op 'kantoortijden' (China Standard 
Time) en het merendeel van de verwijderde 
accounts een zeer beperkt (<10 'volgers') of zelfs 
helemaal geen online netwerk hebben opgebouwd. 
Twitter onderschrijft dit en maakt onderscheid 
tussen zogenaamde 'kernaccounts' (die content 
creëren) en 'amplifier accounts' (die uitsluitend 
berichten delen om bereik te generen). Verreweg 
het merendeel van de 170.000 verwijderde 
accounts (88%) vallen onder deze laatste categorie. 
Hierdoor is het netwerk niet of nauwelijk in staat 
geweest om momentum op het platform te 
genereren. Naast Twitteraccounts heeft ASPI ook 
Facebookaccounts geïdentificeerd die onderdeel 
uitmaken van de informatiecampagne. 

Commentaar monitorspecialist 
In China monitoren Chinese autoriteiten 
voortdurend Chinese sociale media, zoals WeChat 
en Weibo, voor China gevoelige onderwerpen. 
Dergelijke onderwerpen kunnen volgens hen een 
bedreiging vormen voor de nationale veiligheid of 
anderzins 'giftig' zijn voor de partij of de 
samenleving. Standaard wordt censuur toegepast 
op de 'drie T' taboe-onderwerpen: Taiwan, Tibet 
en Tiananmen. De cencuurlijst reikt ondertussen 
echter vele malen verder. Westerse sociale 
media platformen zoals Twitter en Facebook zijn  

binnen China niet toegankelijk vanwege de 'Great 
Firewall' die in 2001 in gebruik werd genomen. 
Deze wordt gestuurd door algoritmes die niet 
alleen verboden woorden ontdekken maar ook 
combinaties van op zichzelfstaande onverdachte 
woorden kunnen filteren. Het geldt daarmee als de 
beste filter- en blokkeermachine van de wereld. 
Om ook buiten China de publieke opinie te kunnen 
beïnvloeden zet de partij onder andere influencers 
en propagandisten in. Een bekend voorbeeld is het 
'50-cent army': verwijzend naar een leger(tje) 
(overheids)medewerkers die voor een klein bedrag 
berichten met pro-China narratieven plaatsen op 
(westerse) sociale media platformen en 
tegelijkertijd negatieve berichtgeving trachten te 
onderdrukken. Daarnaast rapporteerde het 
Amerikaanse initiatief Propublica in maart 2020 
over de inzet van gehackte Twitteraccounts voor 
het verspreiden van propaganda. Het initiatief 
deed onderzoek naar 10.000 Twitteraccounts en 
bracht deze in verband met Chinese autoriteiten. 

Het lijkt er op dat China zich nu voorgoed heeft 
toegelegd op de inzet van informatiecampagnes op 
westerse sociale media. Twitter ontdekte tijdens 
de Hongkong protesten in augustus en september 
2019 ook al meerdere netwerken, en verwijderde 
daarbij meer dan 200.000 accounts die het bedrijf 
koppelde aan het Chinese regime. China beweegt 
zodoende mee met de ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren, waarin statelijke actoren 
informatiecampagnes inzetten met als doel om de 
beeldvorming in het buitenland (in dit geval van 
diaspora) te beïnvloeden. Hoewel uit onderzoeken 
blijkt dat de impact en effect van deze campagnes 
vooralsnog minimaal lijken te zijn, laat China zien 
dat het in staat is om haar 'toolbox' en modus 
operandi op sociale media voortdurend verder uit 
te breiden en te professionaliseren. 

23 sr is een zakenman en miljardair die in 2014 China 
ontvluchtte en sindsdien in de VS verblijft. In een potret dat in 
2018 door The New York Times over hem werd gepubliceerd 
zegt 	dat hij zijn land moest ontvluchten omdat hij 
corruptie in de partijtop had blootgelegd. Zie ook: 'The 
Mystery of the Exiled Billionaire Whistle-Blower', 10 januari 
2018, www.nvtimes.com   

2' Bijvoorbeeld: de situatie van Oeigoeren in 
'heropvoedingskampen', de handelsoorlog met de VS en het 
gevangenschap van 
25  ~MI in§ (2019). Fabels over China. Uitgeverij De 
Geus. Pp 163-175. 
26  'How China Built a Twitter Propaganda Machine Then Let It 
Loose on Coronavirus'. 26 maart 2020. www.propublica.org  
27  'Information operations directed at Hong Kong', 19 
augustus 2019, www.bloq.twitter.com   
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Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse van de Nationaal 
Ca5rdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV). Het bevat een beschrijving van wat er naar 
aanleiding van de actualiteit speelt op sociale media 
en op de diverse voor de NCTV relevante websites, 
weblogs en webfora. 

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

Islamitische vrouwenkliniek: 
verzuiling of parallelle 
samenleving? 
Politiek-salafistische organisaties in Nederland zijn 
actief op diverse terreinen: informeel religieus 
onderwijs, vormingswerk voor jongeren, 
maatschappelijk werk, noodhulp en 
belangenbehartiging. Op al deze terreinen ontstaan 
nieuwe initiatieven van politiek salafisten gericht op 
moslims. Een nieuw initiatief is 'Challenge for 
Charity' dat middels sportactiviteiten geld inzamelt 
voor goede doelen zowel in binnen-als buitenland.' 
Dit zijn onder meer humanitaire projecten, zoals 
een waterput in Marokko, weeskinderen, 
koranschool in Gambia, MS-behandeling voor een 
'zuster' maar ook voor verschillende moskeeën in 
Nederland (Assendelft, Leerdam, Tilburg), het 
politiek-salafistische platform Islamplanning.nl, 
salafistische stichting alFitrah en HudaTV. Ook zet 
'Challenge for Charity' zich in voor de 25 projecten 
en reclamecampagne '#DawahCampagne' van 
Stichting Bekeerling om online en in het openbaar 
te laten zien wat de islam inhoudt. 

j bundelt zijn krachten met de salafistische 
Haagse as-Soennah moskee, de Utrechtstse 
stichting alFitrah en het Eindhovense platform 
Islamplanning.nl. 

Een recente actie van 'Challenge for Charity' is 
georganiseerd om geld op te halen voor stichting 
Dyaa, een islamitische vrouwenhulpverlenings-
instantie in Utrecht die een islamitische 
vrouwenkliniek wilt realiseren in Nederland 
vanwege 	de belemmeringen binnen de 
reguliere geestelijke gezondheidszorg en 
hulpverleningsorganisaties voor moslimpatiënten'. 
Op de Facebookpagina van de instantie staat het 
volgende: '(1) In de visies van reguliere 
behandelaars krijgen religie en zingeving weinig tot 
geen aandacht. (2) Aan de andere kant is uit 
diverse onderzoeken gebleken dat de reguliere 
geestelijke gezondheidszorg veelal tekortschiet in  

de behandeling van moslimpatiënten. (3) De 
interventies van behandelaars sluiten niet of 
nauwelijks aan bij het denken en voelen van deze 
patiënten, noch bij de wijze waarop zij hun leven 
vorm willen geven waarbij de islam het middelpunt 
vormt." 
Het bedrijfsprofiel van stichting Dyaa bestaat naast 
psychosociale hulpverlening ook uit trainingen, 
workshops, voorlichting, huwelijksbemiddeling, 
hidjaamah (cupping), 'meiden'-activiteiten en 
evenementen. Dyaa heeft ruim 7000 likes en bijna 
7300 volgers sinds de oprichting in augustus 2017. 

2  Facebookpagina stichting Dyaa. 
*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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Commentaar monitorspecialist 
Op een tal van maatschappelijke terreinen ontvouwen 
salafistische organisaties veel initiatieven gericht op 
de vorming van voorzieningen met een salafistische 
grondslag. Hiervoor zetten ze hun financiële 
slagkracht in. Zij beschikken over riante financiële 
middelen afkomstig uit het buitenland maar ook uit 
inzamelingen hier te lande. De motieven hiervoor zijn 
ideologisch: salafisten denken dat de bestaande 
culturele, maatschappelijke en zorgvoorzieningen 
onvoldoende geijkt zijn op moslims. Dit is op zich juist 
in bepaalde opzichten. Echter vloeien de bezwaren van 
salafisten tegen de bestaande instituties niet zozeer 
voort uit een streven voor (levensbeschouwelijke) 
pluriformiteit, diversiteit en kwaliteit in dienstaanbod. 
Algemene instellingen staan wel degelijk open voor 
redelijke, onderbouwde en religieus-maatschappelijk 
betrokken initiatieven. Salafisten zijn echter uit op een 
nieuwe 'verzuiling' waaraan de islamistische anti 
ideologie en het tegengedrag ten opzichte van de 
Nederlandse samenleving en zijn instituties ten 
grondslag liggen. 

Onlangs heeft de 'Parlementaire 
Ondervragingscommissie naar Ongewenste 
Beïnvloeding uit onvrije landen' (POCOB) in haar 
rapport gewezen op het streven van salafisten naar 
een parallelle samenleving waarbij gebruik wordt 
gemaakt van faadepolitiek. Daarbij komt ook nog 
dat salafistische organisaties niet altijd transparant 
zijn over hun financiële handel en wandel. Dit geldt 
ook voor het initiatief 'Challenge for Charity'. Het 
initiatief roept moslims op geld te doneren voor de 
verschillende challenges maar is niet altijd even 
transparant over het begunstigde doel. Zo werd de 
challenge ten behoeve van alFitrah bestempeld als 
'schulden voor goede doel'. AlFitrah is pas in de link 
eronder zichtbaar. Hetzelfde geldt voor HudaTV. Ook 
over de ingezamelde gelden lijkt het initiatief niet 
altijd even duidelijk. Zo worden niet alle donaties, dan 
wel opgehaalde gelden kenbaar gemaakt. Een aantal 
keer zie je wat kleinere opgehaalde bedragen 
voorbijkomen en een enkele keer een groter bedrag, 
zoals voor de eerdergenoemde MS-behandeling (ruim 
63.000 euro opgehaald van de beoogde 80.000 euro). 

`(0n)zichtbare invloed: verslag parlementaire 
ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding 
uit onvrije landen', 25 juni 2020, p. 84-87, 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=20  
20Z12034&did=2020D25817  

Anti-islamactie aangekondigd door 
`Rechts in Verzet' 
De kleine extreemrechtse actiegroep 'Rechts in 
Verzet' (RIV) heeft op sociale media en op haar 
eigen website 'protestacties' aangekondigd tegen 
een moskee in Zaandam. De actie vindt plaats op 
31 juli 2020. Nadere details volgen nog. Er lijkt 
gezien de reacties op Facebook en Twitter nog 
nauwelijks animo voor te zijn. 

Afbeelding 

Eerder, op 21 juni 2020 heeft RIV met stoepkrijt 
actiegevoerd bij het CDA partijbureau in Den Haag. 
Met de actie roept RIV het CDA op om voor een 
bindend referendum te pleiten. Op sociale media en 
de eigen website heeft de actiegroep foto's van de 
actie geplaatst met daarbij de tekst: 'Wij leven in 
een schijndemocratie! Wij willen echte democratie!! 
Wanneer gaat het CDA zich hardmaken voor echte 
democratie?'. 

Op 22 mei 2020 hebben enkele leden van de 
actiegroep geprotesteerd voor de deur van de 
salafistische Taibah moskee in Amsterdam-
Zuidoost. Daarbij hebben ze Nederlandse vlaggen 
en spandoek getoond met de tekst: 'Geen moskee 
in onze straat'. Foto's van de actie zijn wederom op 
sociale media en de website 'rechtsinverzet.n1' 
verspreid. 

Met hetzelfde vlagvertoon en spandoek hebben 
enkele leden van RIV een week eerder op 15 mei 
2020 een protestactie gehouden tegenover de Abou 
Bakr Assasik moskee in Almere. Het protest was 
onder andere gericht tegen de versterkte 

'(0n)zichtbare invloed: verslag parlementaire 
ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding 
uit onvrije landen', p. 27, 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=20  
20Z12034&did=2020D25817  
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gebedsoproepen (azan). Deze moskee zorgt 
volgens de actiegroep al jaren voor veel parkeer- en 
geluidsoverlast bij omwonenden. Op de website 
schrijft de actiegroep onder meer: 

j, terrorist van Islamitische 
Staat was bij de Abou Bakr Assadik moskee kind 
aan huis. Vorige jaar was de moskee weer in 
opspraak door uitspraken van een moskee docent 
genaamd   Hij zei: 	 A 

-Jonge kwetsbare kinderen zijn geïndoctrineerd 
met het salafisme.' 

Tijdens dit laatste protest in Almere werd de sfeer 
ineens grimmig toen buurtbewoners zich tegen de 
demonstranten keerden. Een buurtbewoner heeft 
een mes getrokken in een poging om het spandoek 
kapot te snijden. De voorman van RIV heeft de man 
tegengehouden en van zich afgeduwd, waarbij de 
man op de stoeprand viel en zijn heup brak. Bij de 
protestactie waren politie en boa's aanwezig. RIV 
zegt aangifte te hebben gedaan en een klacht bij de 
gemeente te hebben ingediend vanwege het in hun 
ogen te passieve optreden van de ordehandhavers. 
Beelden van de schermutseling zijn gedeeld op 
sociale media. 

Commentaar monitorspecialist 
Sinds de Covid-19 pandemie en daarbij horende 
maatregelen hebben er in de afgelopen maanden 
nauwelijks protestacties op straat plaatsgevonden 
door extreemrechtse en rechts-extremistische 
groepen en individuen. De coronamaatregelen 
hadden op de actievoerders blijkbaar een 
verlammend effect. 

Sinds medio mei 2020 voert de kleine 
extreemrechtse actiegroep Rechts in Verzet weer 
kleine acties met twee tot hooguit een handvol 
personen. RIV is opgericht in oktober 2017 tegen 
de achtergrond van `de alsmaar toenemende 
massa-immigratie en islamisering van Nederland'. 
De groep bestaat slechts uit enkele personen en 
weet nauwelijks medestanders of buurtbewoners te 
mobiliseren voor hun meestal tegen OtAr, en 
specifiek tegen moskeeën gerichte vrádzáme 
acties. Buurtbewoners en moskeebezoekers laten  

zich bij openlijke acties overdag door RIV vaak zien 
om de moskee en buurt te 'beschermen'. Daarbij 
komt het sporadisch, zoals onlangs in Almere, tot 
woordenwisselingen en een korte confrontatie. 
Door de kleine en vreedzame opzet van dit soort 
demonstraties is er in feite nooit veel aan de hand 
en valt het binnen de openbare orde handhaving. 

Enkele eerdere heimelijke, nachtelijke acties van 
RIV bij moskeeën, waarbij een onthoofde en 
bebloede pop werd opgehangen in januari 2018 o 
borden met anti-islamteksten bij de ingangen 
werden geplaatst (diverse malen in afgelopen 
jaren), waren veel intimiderender voor betrokken 
bezoekers en buurtbewoners. Vooral omdat de 
acties vaak veel aandacht kregen in media en op 
sociale media, en groter werden gemaakt dan ze 
eigenijk waren. Dit is een bewuste strategie van dit 
soort extreemrechtse groepen. Ook was de 
actiegroep RIV aanvankelijk nog niet zo bekend, 
waardoor de omvang van de groep en mogelijke 
steun voor dit soort acties onbekend was. 
Inmiddels is duidelijk dat RIV een onbeduidende 
actiegroep is, die weinig steun heeft en nauwelijks 
anderen weet te mobiliseren. 

Desondanks is het goed om de anti-islamacties van 
RIV en andere extreemrechtse actiegroepen zoals 
`Pegida Nederland' en `Identitair Nederland' te 
blijven volgen. Met het betreden van het terrein 
van moskeeën en intimiderende acties en teksten 
kan een deel van de bevolking angst worden 
berokkend en wordt polarisatie in de maatschappij 
aangewakkerd. Met de versoepeling van de 
coronamaatregelen moet rekening worden 
gehouden dat steeds meer extreemrechtse en 
rechts-extremistische groepjes, hoewel ze beperkt 
in omvang en meestal vreedzaam zijn, weer 
langzaam uit hun opgelegde /ockdown (waar ze 
steeds meer op tegen zijn) ontwaken. 

5  Zie Weekbericht nternetmonitoring 3/2018. 
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Het weekbericht dient te worden behandeld als 
vertrouwelijk document. Voor verder gebruik en/of 
verdere verspreiding van het weekbericht graag 
overleggen met Analyse. Uw reacties zijn welkom op 
10.2g 
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Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Haagse Quba-moskee 'onder vuur' 
Uit onderzoek van NRC - recent gepubliceerd in een 
artikel' - blijkt dat gemeente Den Haag in 
2013/2014 nauw samenwerkte met de salafistische 
Quba-moskee. Volgens een geheim politierapport -
ingezien door NRC - zou destijds in samenspraak 
met gemeente- en politiefunctionarissen 
afgesproken zijn dat de Quba-moskee zijn deuren 
open bleef houden voor geradicaliseerde jongeren, 
en informatie over hen doorgaf. Maar intussen 
groeide de moskee zélf uit tot een 'broeinest van 
jihadisme', aldus het politierapport. 

Het NRC-artikel heeft op diverse fronten geleid tot 
commotie. Verschillende Haagse 
gemeenteraadsfracties hebben schriftelijke vragen 
gesteld, of zullen dat nog doen, over de 
samenwerking van de gemeente met de Quba-
moskee, die door de politie wordt beschouwd als 
een 'broeinest van jihadisme'. 
Ook bij 'Project A' en 'Changing Minds' heeft het 
artikel tot onrust geleid. Deze jihadistische online 
initiatieven bestempelen de imam als verrader en 
waarschuwen 'broeders en zusters' voor wie zij 
vertrouwen: 'Wees op je hoede en weet wie je 
vertrouwt en naar wie je opkijkt', aldus 'Project A'. 
'Een imam dient te streven om overwinning te laten 
geven aan de islam en niet aan de vijanden van 
Allah'. 'De jeugd weet al dat de 'meeste 
bestuursleden en imams van moskeeën 
marionetten zijn van de kuffaar' en deze 
gebeurtenis bevestigd dit, aldus 'Changing Minds'. 
Ook 'Moslims in Dialoog' bestempelt de imam 
(zonder zijn naam te noemen) als verrader en 
verteld wat zijn straf zal zijn: 'Degene die een 
moslim verraadt wordt in het Hiernamaals zelf 
verraden en vernederd.' 

1  'Hoe een Haagse moskee een "verzamelplaats voor 

De Haagse Quba-moskee heeft na publicatie van 
het NRC-artikel een (lange) verklaring geplaatst op 
haar Facebookpagina2 (die onder meer wordt 
gedeeld door meffenM:2alkrati~A)• 
Hierin wordt verklaard dat zowel bestuur als imam 
van deze moskee zich niet kunnen vinden in het 
geschetste beeld van de moskee dan wel 
reconstructie van de gebeurtenissen en vertellen 
hun kant van het verhaal:' 
In 2013 merkten wij dat er sprake was van een 
enorme problematiek in Den Haag met betrekking 
tot radicaliserende moslimjongeren. De meeste 
moskeeën in Den Haag kozen er destijds voor om 
deze jongeren te weren. Hoewel wij de koers van 
deze moskeeën begrepen, konden wij ons hier niet 
in vinden. [...] Aldus hebben wij ervoor gekozen om 
deze jongeren juist naar de moskee te trekken, in 
plaats van af te stoten, en het gesprek met hen aan 
te gaan. Dit was een enorme uitdaging: zij werden 
online geronseld en het was aan ons om hen in het 
'echte leven' het juiste begrip van hun religie bij te 
brengen. Deze lijn hebben wij - anders dan het 
artikel doet vermoeden - geheel uit eigen 
beweging, omwille van Allah, uit religieuze en 
maatschappelijke overwegingen gevolgd. Ten 
overvloede: zowel het bestuur of de imam heeft 
hier nooit een financiële vergoeding voor gevraagd 
of ontvangen. Wij zochten hier slechts de 
tevredenheid van Allah de Verhevene mee. Deze 
onafhankelijkheid stelde ons ook in staat om onze 
eigen beslissingen te nemen - in overleg met 
andere imams en geleerden - zonder dat iemand 
ons iets kon opleggen of tot iets kon dwingen. 
Echter, wij realiseerden ons al snel dat de komst 
van deze jongeren de moskee in een negatief 
daglicht kon plaatsen bij de autoriteiten. Aldus 
hebben wij contact gezocht met de lokale overheid 
met betrekking tot onze visie. De politie en 

Post 5 juli op Facebookpagina moskee Quba. 
jihadisten" werd', 4 juli 2020, NRC. 	 3  De verklaring is niet volledig overgenomen. 
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gemeente waren hier erg over te spreken en prezen 
het feit dat wij wél verantwoordelijkheid wilden 
nemen voor de ontstane problematiek. 

Het contact met de gemeente verging ons goed. De 
gemeente benaderde, net als wij, de problematiek 
vanuit een breed zorgperspectief. Wij spraken met 
hen over de problematiek in het algemeen, zonder 
in te gaan op namen van personen, en bekeken op 
welke manier wij de jongeren konden redden uit de 
klauwen van de ronselaars. Voor sommigen zou een 
baantje voldoende zijn; anderen zouden meer baat 
hebben bij een opleiding enzovoort. De politie dacht 
daarentegen enkel in termen van opsporing en 
handhaving; een domein dat verder van ons bed 
ligt en waar wij geen tot nauwelijks een bijdrage 
aan konden leveren. Ten eerste richten wij ons als 
moskee op religieuze begeleiding en niet op 
opsporing en vervolging. Daarnaast hadden wij 
geenszins zicht op eventuele 'criminele' activiteiten 
van jongeren; zij kwamen voor een gebed, een 
vraag, het bijwonen van een les of dienst en gingen 
daarna weer weg. Wij hebben duidelijk toegezegd 
aan zowel de gemeente alsook de politie dat als wij 
aanwijzingen zouden hebben voor bijvoorbeeld een 
aanslag, een dreigende situatie of ronselpraktijken 
dat wij hier melding van zouden doen. Dit ten einde 
de samenleving en deze jongeren tegen zichzelf in 
bescherming te nemen. Wij zien dit als religieuze, 
juridische en maatschappelijke plicht en wij staan 
tot de dag van vandaag pal achter dit standpunt. 
Echter, waarom zouden wij iemands privacy 
schenden, enkel en alleen omdat hij of zij een vraag 
stelt, worstelt met een bepaald wereldbeeld, een 
gebed in onze moskee heeft verricht of een 
discussie heeft gevoerd met de imam? Op basis 
waarvan zouden wij zo'n persoon moeten 
aangeven? Let wel: de politie wilde graag een 
'rapportage' van ons, zónder dat zij ons enige 
context, tekst of uitleg wilden verschaffen over de 
persoon in kwestie. Dit hebben wij geweigerd uit 
religieus, juridisch en ethisch perspectief. Blijkbaar 
is dit het begin geweest van een 50-pagina's tellend 
rapport waarin de moskee en diens imam door het 
slijk wordt gehaald. Het rapport bevat een tiental 
andere grove leugens aan het adres van de moskee 
en imam. 

" Er worden concrete voorbeelden aangehaald inde 
Facebookpost. 

Tot slot adviseert de moskee elke prediker, imam of 
moskee die samen optrekt met de politie/gemeente 
of periodieke overleggen met hen voert om alles 
goed vast te leggen en te ondertekenen. Tevens 
wordt de achterban opgeroepen een bericht te 
verifiëren alvorens te oordelen. 

Commentaar monitorspecialist 
Moskee Quba in Den Haag verwierf vanaf 2014 de 
reputatie van een radicaal georiënteerde moskee in 
de beeldvorming van Haagse Marokkanen. Reden 
te meer omdat zij bezocht werd door jongeren die 
later betrokken bleken te zijn bij het netwerk van 
de Contextgroep uit Zoetermeer, Den Haag en 
Delft. In het voorjaar van 2020 zocht de in het 
politierapport gewraakte imam aansluiting bij de 
Haagse as Soennah-moskee. De tegenstrijdige 
reacties op de berichtgeving in de media over deze 
moskee - zowel uit het jihadistische milieu als uit 
het moskeebestuur - dragen niet bij de verbetering 
van de negatieve beeldvorming in de samenleving 
en in het bijzonder onder Haagse Marokkaanse 
moskeegangers. Dit geheel aan bewegingen zorgt 
bij de gemiddelde, al dan niet moslimburger, alleen 
maar voor versterking van het gevoel van 44, 
verwarring en dubbele agenda. In alle gevallek 
zoekt Quba geen verbinding met de gewone 
moslim en omringende samenleving en lukt het de 
moskee kennelijk niet om zich los te maken van de 
beeldvorming van een radicale moskee. 



Uitgave 
Nationaal Cobrdinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Kerneenheid Analyse 
Postbus 117, 2501 CC Den Haag 
Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag 
10.29 

Meer informatie 
www.nctv.n1 

@nctv_nl 

09-07-2020 



31 juli — 7 augustus 2020 

Disclaimer 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse van de Nationaal 
Cordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV). Het bevat een beschrijving van wat er naar 
aanleiding van de actualiteit speelt op sociale media 
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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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I. Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Solidariteit met vrouwen in 
opvangkampen blijft belangrijk 
thema voor jihadisten 
Jihadisten bespreken online een verscheidenheid 
aan onderwerpen. De situatie van vrouwen in 
opvangkampen in het strijdgebied is daar al jaren 
een prominent voorbeeld van. Enkele recente 
ontwikkelingen geven discussies rondom dat thema 
nieuwe voeding. 

Zo oordeelde de Hoge Raad in een recente 
uitspraak dat de Nederlandse Staat niet verplicht is 
vrouwelijke uitreizigers en hun kinderen te 
repatriëren uit opvangkampen in Syrië.' Die 
uitspraak heeft de nodige reacties van jihadisten 
teweeggebracht. Het jihadistische online initiatief 
'Project A.' wijdt bijvoorbeeld een bericht aan de 
uitspraak door enkele Koranverzen te delen waarin 
opgeroepen wordt te vertrouwen op het oordeel van 
Allah. In enkele reacties onder het bericht (ook van 
vrouwen die lijken te suggereren zélf in 
opvangkampen te verblijven) reageert men 
verontwaardigd op de uitspraak. Een enkeling 
schrijft dat er een mogelijkheid is om de vrouwen 
en kinderen te helpen als moslimgemeenschap, 
maar dat daar een 'prijskaartje' aan hangt. 

Het jihadistische online initiatief 'Moslims in Dialoog' 
(MID) besteedt eveneens aandacht aan de 
rechtszaak. Het schetst een beeld van de vrouwen 
en kinderen als slachtoffers in een onmenselijke 
situatie, die een onrechtvaardige behandeling 
krijgen en in de steek zijn gelaten door het Westen. 
'Zij worden voor onbepaalde tijd en zonder 
aanklacht in Koerdische concentratiekampen 
gevangen gehouden door een terroristische 
organisatie, die zowel militaire, financiële als 
politieke steun geniet van het Westen', zo schrijft 
MID onder meer. De slechte medische situatie in de 
kampen en de rampzalige gevolgen van een 
eventuele uitbraak van COVID-19 worden ook door  

MID genoemd. MID ziet voorts dat de meeste 
moslims in Nederland (`behalve [...] degenen die 
Allah heeft gezegend met Zijn Barmhartigheid') 
uitermate onverschillig doen over de situatie van de 
zusters in de opvangkampen. 'Onze gedachten en 
gebeden gaan daarom uit naar onze zussen en 
kinderen - die verraden en volledig in de steek 
gelaten zijn door een groot deel van de 
moslimgemeenschap - die dit grote onrecht moeten 
doorstaan', aldus MID. 

Daarnaast is met de oprichting van 'De Vergeten 
Parels' (DVP) een nieuw initiatief ontstaan dat de 
aandacht primair vestigt op in opvangkampen 
gevangen vrouwen. Dit initiatief is sinds 28 mei jl. 
actief met een Facebookpagina (235 volgers) en 
een Telegramkanaal (42 leden). Volgens een bericht 
van een beheerder willen) de initiatiefnemer(s) de 
moslimgemeenschap met deze kanalen bewust 
maken van de situatie van 'zusters' in kampen in 
Syrië en het onrecht dat hen daar wordt 
aangedaan: 'Onder het gezag van de PKK/YPG 
zitten ze vast onder erbarmelijke omstandigheden 
zoals de slechte hygiëne waardoor ziektes ontstaan 
en verspreiden, het tekort aan voedsel en medische 
hulp en daarbij de dagelijkse vernederingen die 
deze zusters moeten doorstaan. Hierbij opgeteld 
zitten er talloze weeskinderen die nooit iets anders 
dan oorlog hebben gezien'. In de relatief korte tijd 
dat DVP actief is, komt een beeld naar voren van 
een initiatief met als enkel doel om solidariteit met 
uitgereisde vrouwen te bevorderen. Dat doet DVP 
onder andere door berichten te delen waarin het 
wijst op de noodzaak van onderlinge solidariteit met 
andere moslims en de waarde van sociale media om 
je boodschap over te brengen en steun te vergaren 
benadrukt. DVP deelt daarnaast ook 
steunbetuigingen voor gevangen moslims en 
persoonlijke relazen van zusters in de kampen zelf 
over de vermeende mensonterende behandelingen 
die zij en hun kinderen ondervinden, terwijl 
tegelijkertijd wordt afgegeven op de 
kampautoriteiten ('PKK') en andere 'ongelovigen'. 

Zie: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en- 	 repatrieren-uit-opvangkampen-in-Syrie-.asex en 
contact/Orqanisatie/Hoqe-Raad-der- 	 https ://uitspraken.rechtspraak.nl/i  nziendocument?id= ECU: NL 
Nederlanden/Nieuws/Paqinas/Nederlandse-Staat-niet- 	: HR: 2020: 1148  
verplicht-vrouweliike-ISuitreiziqers-en-hun-kinderen-te- 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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Ten slotte vestigen door jihadisten gesteunde of 
gestarte inzamelingsacties de aandacht op de 
situatie van vrouwen in het strijdgebied. In online 
kanalen zijn de afgelopen tijd meerdere acties 
voorbij gekomen. In een Facebookgroep van het 
jihadistische initiatief `Changing Minds'2  is 
bijvoorbeeld een inzamelingsactie gedeeld waarmee 
geld wordt ingezameld voor vrouwen en kinderen in 
opvangkampen in Syrië. Het lijkt om een actie te 

2  Zie ook Weekbericht Internetrnonitdring 26/2020 over 
'Changing Minds'. 
3  Zie: https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/07/13/twee-
verdachten-irionderzoek-naar-terrorismefinancierinchen-
hawalabankieren-ziin-aarmehouden-en-zitten-vast.  

gaan die door Britse zusters is opgestart via de 
crowdfunding-website ‘GoGetFunding'. 

Een andere inzamelingsactie die opvalt, is door DVP 
gestart. DVP houdt een inzamelingsactie voor 'een 
zuster in nood'. Deze zuster is volgens de 
aankondiging weduwe en heeft bovendien 
kortgeleden haar kind verloren. DVP vraagt zich af 
of de moslimgemeenschap zich als eenheid kan 
opstellen door de zuster financiële hulp te bieden. 
Het deelt daartoe een aantal links van de 
betaalapplicatie `Tikkie' waarmee mensen geld 
kunnen doneren. Onderaan het bericht heeft DVP 
een foto geplaatst van een moslima die de hand 
van een kind vasthoudt en ergens in een 
opvangkamp lijkt te verblijven. 

Tevens zijn afgelopen juni de jihadistische veteraan 
72:2 

Commentaar monitorspecialist 
Jihadisten vragen al jaren aandacht voor de 
situatie van vrouwen in opvangkampen. Hoewel 
jihadisten op sommige onderwerpen van mening 
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verschillen (denk bijvoorbeeld aan de discussies 
over het concept 'takfir' - verkettering) , zijn zij 
eensgezind in hun solidariteit met deze vrouwen, 
Op dit moment verblijven volgens de AIVD nog 
steeds ongeveer 30 vrouwen in Syrisch-Koerdische 
kampen. Zij verblijven daar veelal onder 
erbarmelijke omstandigheden. Dit gegeven 
gecombineerd met de huidige terughoudende 
opstelling van veel westerse landen om vrouwen 
en kinderen te repatriëren, zorgt ervoor dat 
solidariteit met vrouwen in opvangkampen als 
thema op jihadistische online kanalen een 
belangrijk gespreksonderwerp blijft. 

De manier waarop jihadisten het onderwerp 
aansnijden, volgt doorgaans een vast patroon. De 
uitgereisde vrouwen worden als enkel slachtoffers 
neergezet die door een gebrek aan steun van 
westerse autoriteiten zich volkomen onterecht in 
een uitzichtloze situatie bevinden, omringd door 
vijandige elementen (vaak: niet-moslims). 
Bovendien heeft het grootste deel van de 
moslimgemeenschap hen ook nog eens in de steek 
gelaten zo luidt de kritiek, buiten een kleine groep 
van standvastige moslims die pogingen doet hen 
bij een breder publiek onder de aandacht te 
brengen - en in het uiterste geval financiële 
ondersteuning bieden. De boodschap is daarmee 
dat de moslims die zich écht bekommeren om het 
welzijn van vrouwen en kinderen in opvangkampen 4 
geen vertrouwen moeten hebben in wegkijkende 
westerse overheden, instanties of 
moslimgemeenschappen, maar alleen in Allah en 
(activiteiten van) die kleine groep zogenaamd 
zorgzame, standvastige moslims die wél bereid is 
moeite te doen voor 'onze zusters'. 

Voor een groot deel gaat het hier om jihadistische 
propaganda om solidariteit te bepleiten met 
andere jihadisten in gevangenschap - een thema 
waar jihadistische online kanalen als 'Project A.' en 
voorheen 'Muslims Behind Bars' hun gehele 
bestaansrecht aan ontlenen. Met 'De Vergeten 
Parels' is er nu sprake van een nieuw initiatief die 
nog specifieker solidariteit met gevangen vrouwen 
in opvangkampen bepleit. Tegelijkertijd  

ondernemen sommige jihadisten ook 
daadwerkelijk actie door inzamelingen te houden 
die ogenschijnlijk gericht zijn op het financieel 
ondersteunen van vrouwen in opvangkampen. 

Met de ontplooing van inzamelingsacties ten 
behoeve van uitgereisde vrouwen kunnen de 
initiatiefnemers anderen faciliteren en motiveren 
om over te gaan van deelname aan een online 
discussie naar mogelijk strafbaar handelen. 
Daarbij moet wel de kanttekening geplaatst 
worden dat er op dit moment geen aanwijzingen 
zijn dat het hier om grootschalige acties gaat waar 
een groot aantal personen aan bijdragen. 

Zie bijv. Weekberichten Internetmonitoring 15/2018, 
3/2019, 8/2019 en 26/2020.  

6  Zie: 
https://www.aivd.nl/onderwerpen/terrorisme/dreiging/uitreizi  
pers-en-teruakeerders. 
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