
Disclaimer 

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

De beschrijving is bedoeld als Sfeerbeeld van wat 
leeft op het internet en hoeft niet altijd 
representatief te zijn voor de standpunten van 
bepaalde groeperingen. Evidente taalfouten in 
bronteksten worden ongemoeid gelaten waar 
mogelijk.. Het wordt afgeraden om zelf de websites 
te bezoeken die geraadpleegd zijn ten behoeve van 
het weekbericht, omdat het 1P-adres voor derde 
partijen zichtbaar is en herleidbaar kan zijn tot de 
overheid. 
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Het weekbericht dient te worden behandeld als 
vertrouwelijk document. Voor verder gebruik en/of 
verdere verspreiding van het weekbericht graag 
overleggen met Analyse. Uw reacties zijn welkom op 
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Op 2 april 2019 werd een lezing van 
, getiteld 
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Extren-  isr le, 
radicalisering en 
polarisatie 

krijgt 
steviger voet aan de grond in 
Nederland 
De laatste maanden kondigt prediker 

regelmatig op zijn Facebookaccount aan 
dat hij lezingen, preken en cursussen verzorgt, 
online en in moskeeën, door heel Nederland. 
Op zondag 31 maart 2019 postte 	 het 
volgende bericht op zijn Facebookaccount: 

waarop 
tientallen andere lezingen van 	 te vinden 
zijn. 

Eind maart 2019 circuleerde er online een 
aankondiging van een doorn 	 verzorgde 

in de Amsterdamse moskee El 
Tawheed die op 23 maart 2019 zou plaatsvinden. 
Dit affiche werd onder andere gedeeld in het 
Telegramkanaal 'Talab 	(destijds ruim 300 
volgers). Op Talab al-'Ilm worden dagelijks werken 
en quotes van jihadistische geestelijken verspreid 
die gelieerd waren of zijn aan ISIS, zoals 

Ook kondigde 	 per zaterdag 16 maart 
2019 te zullen starten met een zevendelige curus 
de uitleg van het hadieth-werk 'Ash-Shamaa'il Al-
Moehammadiyyah' van imam At-Tirmidhi. De vraag 
die 	 uitgebreid zal beantwoorden in de 
cursus is 

Voor een 
bedrag van 35 euro per persoon kunnen 
geïnteresseerden deelnemen, zo werd vermeld bij 
de aankondiging.  

Eind februari 2019 kondigde tpj4 	 aan in 
moskee An-Nour te Veghel een lezing te geven 

Begin maart 2019 kondigde 
aan een vrijdagmiddagpreek te geven in 

moskee Eenheid in Leidschendam. 

Commentaar monitorspecialist 
Afgelopen week waarschuwde de AIVD voor 
toenemende invloed van aanjagers op het 
onderwijs van jonge moslims in Nederland. Een 
voorbeeld van een dergelijke aanjager is 

leidt een 'nomadisch' bestaan als 
prediker. Hij lijkt niet specifiek gebonden te zijn 
aan een bepaalde moskee of een lesinstituut. 
Sinds eind 2018 ontwikkelt 	 in 
toenemende mate activiteiten in Nederland; hij 
verzorgt lezingen en uit zijn online berichten blijkt 
dat hij voornemens is om lessen te verzorgen in 
Nederland. De afgelopen maanden lijken zijn 
activiteiten in Nederland steeds meer vorm te 
krijgen en — afgaand op de berichtgeving op zijn 
Facebookaccount — zelfs iets uit te breiden; hij lijkt 
vaker lezingen en preken te geven in verschillende 
moskeeën. 

De thematiek die - 	 bespreekt tijdens de 
lezingen in Nederlandse moskeeën is veelal 
religieus van aard. Echter, op het Youtube-kanaal 
-digt,-.-ataá~. staat een groot aantal lezingen waarin mmumemmmiim..- 

zich hatelijk uitlaat over 
andersdenkenden en andersgelovigen zoals 
shi'iten. Ook uit hij in verschillende lezingen 
antidemocratische retoriek. Zo stelt hij in de lezing 

dat 
degene die democratische wetten verkiest boven 
de shariah een ongelovige is. Zijn houding ten 

'AIVD waarschuwt voor toenemende invloed radicale 
predikers in onderwijs', 02-04-2019. vvww.nos.n1  

Zie ook; Weekbericht Internetmonitoring 46/2108. 

!am 
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opzichte van jihadistisch geweld is bovendien 
ambigu. Zo stelt hij in een lezing over de jihad- 
strijder' 	- 	dat hij zijn ideologische 
visie op de jihad-strijd niet deelt. Echter, in 
diezelfde lezing noemt hij jihad --,..átlz,w52rdwezt 
aU" 

Deze hatelijke houding ten aanzien van 
andersdenkenden, de antidemocratische retoriek 
en ambigue houding ten aanzien van het jihadisme 
kenmerkt de retoriek van meer 'aanjagers'. De 
dreiging die uitgaat van die retoriek is tweeledig, 
zoals de AIVD in het jaarverslag deze week 
beschreef; het kan aan enerzijds leiden tot verdere 
radicalisering naar het (gewelddadige) 
jihadistische gedachtegoed. Anderzijds wordt de 
democratische rechtsorde bedreigd vanuit een 
intolerante religieuze ideologie. 

Salafistische aanjagers spreken 
tijdens bijeenkomsten 
moslimstudentenverenigingen 
Moslimstudentenvereniging Nijmegen organiseert 
van 8 t/m 18 april 2019 de 'Islam Awareness 
Week'. Vragen die centraal staan zijn: 'Waarom 
bekeren westerse vrouwen zich tot de islam? Welke 
islamitische dilemma's ervaren moslims? Hoe kijken 
we vanuit een antropologisch én islamitisch 
perspectief naar Salafisme en radicalisering?' Deze 
vragen worden in enkele lezingen aan de kaak 
gesteld. Op donderdag 11 april 2019 gaat 

»w• 
in op dilemma's als „am 

wordt in de aankondiging 
aangeduid als 'zeer gespecialiseerde imam van 
eigen bodem'. Op woensdag 17 april 2019 vindt 'het 
grote salafismedebat' waar onder andere "d 

EMWEIMIE EMMMYJ 
~11111111~~~~111~ 
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AIVD, Jaarverslag 2018. www.aivd.nl   

gespecialiseerde imam van eigen bodem' en 'een 
gerenommeerde en begenadigde imam en 
onderzoeker'. 

De salafistische aanjager -Wt» 	1£:.; j heeft 
24 februari 2019 gesproken op 'Unity Day 2019'. 
Een bijeenkomst georganiseerd door 
Moslimstudenten Associatie (MSA) Nederland. 'Voor 
het eerst zijn tien studentenverenigingen van over 
heel Nederland bij elkaar gekomen om de 
verbinding met elkaar op te zoeken', zo schrijft de 
organisatie op Facebook. 	heeft tijdens 
de bijeenkomst stilgestaan bij vragen over ambitie, 
visie en hogere doelen. 

Commentaar monitorspecialist 
Verschillende studentenverenigingen in Nederland 
zijn in sterke of minder sterke mate salafistisch 
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georiënteerd. Bijvoorbeeld doordat bestuursleden 
of sprekers het salafisme aanhangen en 
uitdragen. Het is vooralsnog onduidelijk welke 
signatuur Moslimstudenten Associatie (MSA) 
Nederland en MSV Nijmegen hebben. 

Dat 	 en 
als spreker worden uitgenodigd tijdens 
bijeenkomsten van sommige Nederlandse 
moslimstudentenverenigingen suggereert dat deze 
politiek salafistische predikers een zeker aanzien 
genieten onder aangesloten Nederlandse 
studenten met een islamitische achtergrond. 
Blijkbaar slaat de boodschap die deze predikers 
uitdragen aan binnen deze kringen. 

is een aanjager die zijn politiek 
salafistische denkbeelden fanatiek uitdraagt in 
brede kringen. Hij is al jaren betrokken bij het 
ontplooien van activiteiten die tot doel hebben om 
de (salafistische) identiteit van moslimjongeren te 
versterken en hun onderlinge banden te 
versterken. Net  als 	 is hij nauw 
betrokken bij initiatieven 

die worden gekenmerkt door deze 
doelstellingen. 

preken en optredens leidden tot 
controverse en zijn polariserend van aard. In 2016 
bijvoorbeeld, toen hij tijdens een bijeenkomst van 

betoogde dat er - op dat moment -
een conflict gaande is in de Nederlandse 
samenleving tussen moslims en de 

Daarbij stelde hij dat loyaliteit naar 
nioslims het' 	 is op basis waarvan 
een moslim bondgenoten zou moeten kiezen. In 
september 2018 zorgde ál»-  ~-áv,,  voor  

controverse door zijn uitspraken tijdens een 
discussie over vrouwenbesnijdenis. 

Dat salafistische aanjagers met een dergelijke 
signatuur spreken tijdens evenementen en 
samenkomsten die deze studentenverenigingen 
organiseren, is daarom zorgelijk. Het kan er toe 
leiden dat deze verenigingen zich in toenemende 
mate gaan richten op versterking van de 
onderlinge religieuze loyaliteit en niet zozeer op 
het versterken van banden met individuen en 
groepen in de brede Nederlandse samenleving. 

Zie bijvoorbeeld de Eindhovense islamitische 
studentenvereniging S.A. Salaam: Weekbericht 
Internetmonitoring 15/2018. 

Zie ook NCTV, Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 49, P. 
11. 
https://www.nctv.nl/binaries/DTN49%20Samenvattinn  tcm31 
-378298.pdf wa 
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II. 	Hybride 

Inzamelingsactie op Kickstarter 
gestart voor productie 
onderzoeksfilm M H 17 
Op de website van Kickstarter is eind maart 2019 
een inzamelingsactie gestart voor de productie van 
een onderzoeksfilm over MH17, getiteld '5-years 
on'. De inzamelingsactie is opgezet door 

Bij de beschrijving van het project staat 
dat er vijf jaar na het neerstorten van MH17 nog 
altijd 'veel vragen over het ongeval zijn' en er 
'reden zijn om officiële verklaringen in twijfel te 
trekken'. Voor het project is een korte 
promotievideo opgenomen waarin 	,ffirie 

hun motivatie voor het project 
uiteenzetten. Het streefbedrag voor het project is 
20.000 euro. Dit bedrag wordt gebruikt voor onder 
andere fact checking en om reiskosten te dekken. 
In enkele dagen is er ruim 1.500 euro ingezameld. 
Tot zondag 14 april 2019 kunnen donaties voor het 
project worden gestort. 

doet al enige tijd onderzoek naar 
MH17. Op zijn website 	 plaatst hij 
kritische artikelen met betrekking tot de 
bevindingen van het Joint Investigation Team 
(JIT). Daarnaast heeft hij zich in het verleden 
kritisch geuit over onderzoek van De Groene 
Amsterdammer naar de verspreiding van 
desinformatie door Russische trollen op Twitter in 
Nederland. Hij is in het verleden voor zijn 

'N1-117 	5 years en uwi,ii.kickstarte. com  

'Hoe Russische tronen inspelen op westerse angsten'. 29-
08-2018. www.groene.nl   

onderzoek naar MH17 naar Donbass afgereisd en 
heeft zijn bevindingen internationaal gepresenteerd, 
waaronder bij de Filipijnse nieuwszender Global 
News Network.' Ook het Russische 
staatsmediabureau Sputnik heeft in het verleden 
bevindingen van 	 gepubliceerd. 

JA wordt op Kickstarter omschreven als 

In de 
promotievideo zegt ze 	 te zijn 
voor RT maar nu 	 actief is. Haar 
profiel op de website van RT is enkele dagen 
geleden verwijderd. 

Direct na de bekendmaking van het filmproject 
wordt er op sociale media kritiek geuit op het 
project en beide initiatiefnemers. 	 <41 

' De Nederlandse hobbyjournalist 
,.43m die ook onderzoek verricht naar MH17 - 

uit op zijn website kritiek op de promotievideo van 
het project. 	Hierin wordt volgens 
onterecht gesuggereerd dat er sprake is geweest 
van een 	 Ook wijst kw,1,-~m op 
misleidende uitspraken die 	 eerder in een 
BBC-documentaire heeft gedaan over MH17. Maar 
er zijn ook positieve geluiden te horen. Zo roepen 
journalisten verbonden aan het Nederlandstalige 
initiatief Novini via sociale media op om donaties te 

Zie: nt,IH17 Crash Nilked to Demonize Russia - Dutch 
Blogger'. 23-05-2015. www.sputniknews.com   

Zie bijvoorbeeld: 'MH17: A year without the truth' er 
'Reflections on MH17'. Beide door RT-Documentary. 

1111311 1111111111111111111E1 

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



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 14/2019 

doen voor het project. Verschillende auteurs 
verbonden aan Novini hebben in het verleden ook 
bijgedragen aan 'De Andere Krant', een initiatief dat 
zichzelf omschrijft 'als een onafhankelijke krant die 
de andere kant van het nieuws belicht' en door het 
NRC werd omschreven als 'pro-Russisch'. Novini 
publiceerde in het verleden meerdere artikelen met 
betrekking tot MH17. 

Commentaar monitorspecialist 
Dit jaar is het vijf jaar geleden dat het MH17 
neerstortte. Het is goed mogelijk dat er vanuit de 
Nederlandse media en overheid meer aandacht zal 
zijn in het kader van herdenkingen. Mogelijk volgt 
er vanuit Rusland ook verhoogde aandacht voor 
MH17 om hier een eigen narratief tegenover te 
stellen. In Nederland zijn er meerdere 
hobbyjournalisten actief die onderzoek doen naar 
MH17. Deze staan veelal via sociale media in 
contact met elkaar. Bij nieuwe bevindingen en 
initiatieven, zoals deze onderzoeksfilm lopen de 
spanningen op vanwege verschillende inzichten. 
Uit de berichtgeving van Russische media blijkt dat 
er vanuit Rusland met interesse wordt gekeken 
naar de berichtgeving omtrent MH17 en wie er in 
Nederland voor Rusland gunstige berichtgeving 
verspreid. Dit heeft onder andere betrekking op de 
schuldvraag en de vermeende betrokkenheid van 
Oekraïne. Rusland heeft strategische belangen om 
elke betrokkenheid te ontkennen. Het creëren van 
'ruis' om daarmee de onderzoeksresultaten van 
het JIT te vertroebelen past daarmee in de hybride 
strategie die Rusland op dit dossier voert. Dat 

eerder verbonden is geweest aan het 
staatsmediabureau RT, haar misleidende 
uitspraken over MH17 en de bekendheid van 

bij Russische staatsmediabureaus roept 
terecht vragen op over de onafhankelijkheid en het 
doel van dit filmproject. 

.3  Zie voor duiding Novini: Weekbericht Internetmonitoring 
2 ,7019. 

:2n eigen krant voor pro-russisch Nederland'. 27-03-2018. 
www.nrc.n1  
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mogelijk. Het wordt afgeraden om zelf de websites 
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Extremisme /  
radicalisering en 
polarisatie 

'Al-Andalus Publicaties' kondigt 
serie online lezingen aan tijdens 
de Ramadan 
Het online initiatief 'Al-Andalus Publicaties' kondigt 
in een Facebookbericht op 13 april 2019 een serie 
van vier lezingen aan die tijdens de Ramadan op 
Facebook worden gedeeld. De lezingen staan in het 
teken van 'historische offers van de helden van de 
islam in die heilige maand' [Ramadan]. De 
Ramadan was volgens de aankondiging namelijk 
door de geschiedenis heen de maand van de 
overwinningen: 'Het was in Ramadan dat de Profeet 
(salt Allahu'alayhi wa sallam) het moslimleger leidde 
naar de overwinning tijdens de slag van Badr. Het 
was ook in de maand Ramadan dat Tariq ibn Ziyad 
met het moslimleger de Straat van Gibraltar 
overstak richting het Iberische schiereiland'. 

'Voor jong & oud, ik neem jullie graag mee terug in 
de tijd naar een tijdperk van glorie en 
overwinningen', schrijft 'Al-Andalus Publicaties' in 
het bericht. De historische veldslagen die in de vier 
lezingen behandeld worden zijn die van Wadi Birbat 
(1), Balat Shuhada (2), az-Zalaqa (3) en Ain Jalout 
(4). In deze veldslagen vochten moslimlegers tegen 
christelijke, Germaanse, Spaanse en Mongoolse 
legers. 

-Afbeelding  

Commentaar monitorspecialist 
'Al-Andalus Publicaties' heeft een salafistische 
signatuur; er worden geregeld bekende 
(historische) islamitische geleerden aangehaald die 
aanzien genieten in salafistische kringen, zoals Ibn 
Qayyim. Het heeft met ruim 7.300 volgers op 
Facebook een bereik van vele duizenden personen. 

Op de Facebookpagina van 'Al-Andalus Publicaties' 
worden stelselmatig verhalen beschreven waarin 
historische islamitische figuren en gebeurtenissen 
centraal staan — niet zelden gekoppeld aan actuele 
ontwikkelingen. In beginsel is dat niet zozeer 
zorgelijk, ware het niet dat het frame dat door 'Al-
Andalus Publicaties' gekozen wordt er vaak één is 
van een moslimgemeenschap (in het Westen en in 
het bijzonder in Nederland) die onder druk staat 
en aangevallen wordt. Er kan op die manier een 
vijandbeeld ontstaan van niet-moslims als 'de 
ander' die een bedreiging vormt voor moslims en 
hen de mogelijkheid ontneemt om hun 
moslimidentiteit optimaal te ontplooien. Door dit 
frame te combineren met retoriek waarin 
heldhaftige daden en gewelddadige gebeurtenissen 
in historische context geplaatst worden — als het 
ware de gloriedagen van weleer waarin moslims 
grote overwinningen behaalden of in opstand 
kwamen tegen hun vijanden, worden met name 
moslimjongeren vatbaar gemaakt voor een 
strijdbare en in het uiterste geval gewelddadige 
opstelling jegens niet- en andersgelovigen of 
Nederlandse instituties. Het vergroot daardoor de 
kloof tussen deze moslims en de rest van de 
samenleving. 

Reacties op NRC-verhaal over 
trainingskampen rechts-
extremisten 
NRC Handelsblad meldde op 9 april 2019 dat 
rechts-extremisten uit Nederland internationale 
trainingskampen bezoeken om zich weerbaarder te 
maken tegen vermeende tegenstanders. Volgens 
de krant zou de rechts-extremistische actiegroep 
Identitair Verzet nieuwe rekruten naar 
trainingskampen in Frankrijk sturen. Daar worden 
krachttrainingen en man-tegen-mangevechten 
gehouden. Er zouden 25 Nederlanders aan hebben 
deelgenomen. Op YouTube staan beelden van een 

https://www.facebook.com/Alandaluspublicaties/ohotos/a.3 	NRC, ‘Geweldstrainin., —,treen-i-rechts', 9 april 2019; NRC, 
49514245230408/1186787398169751 	 'Klaar voor 'nieuwe burgeroorlog", 9 april 2019. 
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identitaire 'zomeruniversiteit' georganiseerd door de 
Franse actiegroep ‘Génération Identitaire' uit 2016, 
waarbij jongeren in uniforme blauwe shirts als 
militairen staan opgesteld en met elkaar hardlopen, 
opdrukken en op de vuist gaan. 

De krant baseert zijn verhaal verder op een 
anonieme woordvoerder van Identitair Verzet en 
onderzoek van het adviesbureau 'Nuance door 
Training en Advies' (NTA). Een NTA-onderzoeker 
stelt in de krant dat het bij de trainingen gaat om 
voorbereidingen voor een 'burgeroorlog' tussen 
rassen, waarbij het doel is om de 'blanke' bevolking 
te beschermen. De woordvoerder van ID Verzet 
weerspreekt dat de trainingen dienen als 
voorbereiding op een strijd. 'Je moet het zien als 
een weerbaarheidstraining. Omdat wij tijdens acties 
vaak worden aangevallen door extreem-links, 
zorgen wij dat onze leden zichzelf kunnen 
verdedigen,' aldus de woordvoerder in NRC. Ook in 
Nederland worden volgens de woordvoerder fysieke 
trainingen gehouden. In krachthonken volgen 
actievoerders krachttraining en boksles. Dergelijke 
trainingen zouden 'meer dan wekelijks' op 
verschillende plekken in Nederland plaatsvinden. 

Online is er vanuit verschillende ideologische 
hoeken gereageerd op de berichtgeving. ID Verzet 
benadrukt in een reactie op haar website dat de 
actiegroep in de zes en een half jaar dat ze bestaat 
'altijd geweldloos' heeft opgetreden en dat ook in 
de toekomst zal blijven doen. Het bureau NTA wordt 
beschuldigd van het trekken van onjuiste 
conclusies. Uit het verhaal op de website lijkt het 
erop dat niemand van ID Verzet met het NRC heeft 

https://www.youtube.corn/watch?v=36cfUbDXUbg  
In oktober 2018 kwam NTA met de openbare publicatie 'De 

nieuwe generatie extreemrechts en haar online schaduw'. 

gesproken of dat de groep zich niet 
vertegenwoordigd voelt door de opgevoerde 
woordvoerder in de krant. De actiegroep richt zich 
tot journalisten en stelt: 'In plaats van over ons te 
praten kunnen jullie ook met ons praten.' In een 
reactie op de website stelt iemand dat het 
'demoniseren door (extreem)links' blijkbaar niet 
alleen geldt voor Wilders en Baudet, 'maar ook voor 
wakkere en dappere patriotten.' Een ander vindt dat 
'om je tegen de linkse terroristen te verdedigen je 
wel wat meer nodig [hebt] dan training in 
ongewapend gevecht' en stelt ondergrondse 
knokploegen voor. 
Het rechts-populistische blog GeenStijl heeft geen 
goed woord over voor wat ze noemt een 'stelletje 
sneuneuzen'. 'Kap gewoon met die enge 
ge0niformeerde zomerkamponzin', aldus GeenStijl. 

Vanuit links-extremistische hoek is nauwelijks 
gereageerd. De 'antifascistische onderzoeksgroep' 
Kafka - gelieerd aan de Anti-Fascistische Actiegroep 
AFA - verwijst op Twitter naar het NRC-artikel, 
waarbij ze zelf een recente foto plaatst van een 
prominent lid van ID Verzet tijdens een 'neo-nazi 
demo in Riga, Letland'. Bij die demo zouden de 
soldaten van de Letse SS zijn herdacht en vereerd. 
Verder verwijst Kafka in een andere tweet naar een 
verhaal van De Correspondent over de nieuwe 
generatie rechts-extremisten, in het verhaal 
'hipsternazi's' genoemd, bij wie alles zou draaien 
om cultuur en identiteit. 

De activistische islamitische Facebookpagina 
'Content4Muslims' deelt het NRC-artikel met de 
begeleidende tekst 'zorgwekkende ontwikkeling'. 
Iemand reageert met: 'Tijd dat we ook zoiets gaan 
beginnen met broeders. Wij vinden fysieke 
gesteldheid ook heel erg belangrijk' en 'Extra 
waakzaamheid is vereist!'. 

Commentaar monitorspecialist 
De NCTV is bekend met de deelname aan de 
internationale trainingskampen in het buitenland en 
de fysieke trainingen in Nederland door enkele 
rechts-extremisten. Deze mogelijk zorgelijke 
ontwikkelingen worden nauwlettend gemonitord, 
waarbij moet worden aangetekend dat er van de in 

•' De Correspondent,.'Dit is de nieuwe generatie rechts-
extremisten', 11 april 2019, 
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het NRC Handelsblad genoemde trainingen geen 
signalen bekend zijn dat er ook met wapens 
getraind zou worden. Het is vooralsnog niet 
aannemelijk dat er daadwerkelijk voorbereidingen 
worden getroffen voor een 'gewapende eindstrijd' 
door rechts-extremisten uit Nederland. De AIVD en 
de NCTV waarschuwen al geruime tijd dat de 
geweldsdreiging vanuit georganiseerde rechts-
extremistische groepen in Nederland laag is en dat 
ernstig rechts-extremistisch geweld voornamelijk 
voorstelbaar is vanuit snel radicaliserende groepjes 
of eenlingen. 

Daarnaast moeten de in het artikel genoemde 
aantallen actievoerders die betrokken zouden zijn 
en de frequentie van de trainingen enigszins met 
een korrel zout worden genomen, aangezien 
rechts-extremistische actiegroepen als Identitiar 
Verzet zich graag groter en voornamer willen 
presenteren naar buiten toe dan ze in werkelijkheid 
zijn. Bij demonstraties en protestacties in 
Nederland brengt Identitair Verzet niet meer dan 
een handvol mensen op de been. De actiegroep is 
vooral bekend geworden van geweldloze maar 
intimiderende en soms extremistische protestacties 
boven op het dak van moskeeën of van islamitische 
scholen. Vervolgens worden deze acties sterk 
uitvergroot op sociale media om de maximale 
media-aandacht te krijgen. Online zijn de reacties 
van enkele bezoekers op de Facebookpagina van 
ID Verzet overigens soms wel bedreigend en 
roepen enkelen op tot eigenrichting en geweld. 

In andere Europese landen (met name Frankrijk, 
Duitsland, Oostenrijk) waar de identitaire beweging 
actief is, gaat het vaak om honderden aanhangers. 
Daar is de beweging opvallend populair onder 
hoger opgeleiden en in studentensteden. Ook gaan 
sommige acties daar meer gepaard met geweld. 
Daarnaast is onlangs bekend geworden dat de 
rechts-extremistische dader van de aanslagen in 
Christchurch een donatie zou hebben gedaan aan 
Martin Sellner, de oprichter van de Identidre 
Bewegung Csterreich (IBO). Hoewel in enkele 
gevallen Nederlandse actievoerders van ID Verzet 
ook in het buitenland fysiek actie hebben gevoerd 
met andere identitaire groepen, is dat andersom in 

Zie ook NCTV, Signalement Terrorisme en Radicalisering, 
nr.5 2019. 

feite nog nooit gebeurd. Wel bestaan er vele online 
contacten tussen identitaire actievoerders uit de 
diverse landen, zodat een fysieke internationale 
samenwerking bij protestacties in Nederland in de 
toekomst niet helemaal uit te sluiten valt omdat 
online makkelijk contacten kunnen worden gelegd. 

Zie over de nieuwe impuls voor rechts-extremisme in Wes 
Europa en Nederland door ideologische vernieuwing en 
gebruik van internet het NCTV-rapport 'De golfbewegingen 
van rechtS-extremistisch geweld in West-Europa - Aard, ernst 
en omvang van de rechts-extremistische dreiging in West-
Europa, inclusief Nederland', 5 november 2019. 
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Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse van de Nationaal 
CoOrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV). Het bevat een beschrijving van wat er naar 
aanleiding van de actualiteit speelt op sociale media 
en op de diverse voor de NCTV relevante websites, 
weblogs en webfora. 

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

Inhbudsopgave 

I. Extremisme, radicalisering en polarisatie 	2 

Islamitisch bemiddelingsbureau 'Nikah Nederland' 
online actief 	 2 

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

Islamitisch bemiddelingsbureau 
'Nikah Nederland' online actief 
De Facebookpagina 'Nikah Nederland' (476 volgers) 
is 6 oktober 2018 aangemaakt, maar pas sinds 5 
februari 2019 actief. Nikah Nederland presenteert 
zich als een islamitisch bemiddelingsbureau voor 
het vinden van een geschikte huwelijkspartner. Het 
schrijft te zijn begonnen 'omdat wij in de praktijk 
zien dat vele praktiserende broeders en zusters 
graag willen trouwen omwille van Allaah, maar niet 
weten hoe ze op een toegestane (halal) manier in 
contact kunnen komen met een potentiële 
huwelijkskandidaat'. Nikah Nederland wil daarom 
'de stap voor broeders en zusters om een 
huwelijkskandidaat te leren kennen, 
vergemakkelijken'. Geïnteresseerden kunnen zich 
via een aan het initiatief gekoppeld e-mailadres 
aanmelden. Vervolgens kan men, na betaling van 
50 euro inschrijfkosten, het invullen van een 
inschrijfformulier en het voeren van een 
intakegesprek, gekoppeld worden aan een 
potentiële huwelijkspartner. 

Nikah Nederland maakt duidelijk dat niet iedereen 
geschikt is om gebruik te maken van hun diensten: 
`wij vinden het belangrijk dat iedereen die zich bij 
ons wilt inschrijven de juiste aqeedah [geloofsleer] 
volgt: Ahloes sunnah wal Djamaa'ah'. Ook stelt 
Nikah Nederland dat alleen broeders en zusters die 
'zich op de correcte manier bedekken' zich kunnen 
inschrijven. Voor zusters betekent dit: 'Een correcte 
hijab: De hijab bedekt het lichaam volledig, moet 
wijd zitten en haar lichaamsvormen zijn niet 
zichtbaar (wijde abaya met hoofddoek, khimaar, 
niqaab etc.)'. Voor broeders geldt het volgende: 
'Broeken minimaal tot over de knieën en geen 
strakke broeken (awrah [intieme lichaamsdelen] 
bedekken)'. 

Om de achterban van meer informatie te voorzien 
organiseert Nikah Nederland ééndaagse cursussen 
over het islamitisch huwelijk. Thema's die in de 
cursus de revue passeren zijn regelgeving, rechten 
en plichten, voorwaarden, en adviezen ten aanzien 
van een islamitisch huwelijk. Zaterdag 20 april jl. 
vond de eerste cursus plaats in Veenendaal. 
'Centrum Ar-Rahmah Veenendaal' faciliteerde deze 
cursus. 

Nikah Nederland zegt 
in een reactie van plan te zijn de cursus in 
verschillende steden aan te gaan bieden. 

Commentaar monitorspecialist 
Hoewel Nikah Nederland het niet expliciet vermeldt 
op de Facebookpagina, lijkt ze zich vooral op een 
islamitische wijze van huwen te richten. Dit is af te 
leiden aan het belang dat door Nikah Nederland 
wordt gehecht aan de salafistische interpretatie 
van de islamitische wet- en regelgeving rondom 
het huwelijk en de eisen die worden gesteld aan de 
mensen die zich aanmelden. Er wordt bovendien 
niet gesproken over of gewezen op een burgerlijk 
huwelijk al dan niet in combinatie met een 
islamitisch huwelijk. Islamitische huwelijken 
worden niet erkend in Nederland en zijn hier alleen 
toegestaan nadat een burgerlijk huwelijk is 
voltrokken. 

Het doet daarom ook enigszins denken aan een 
ander online initiatief dat actief bemiddelde in het 
vinden van een geschikte (islamitische) 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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huwelijkspartner: 'Islamitische Nikah en 
Polygyny'. Dit laatste initiatief stond niet alleen 
islamitische huwelijken voor die 'op de juiste wijze' 
gesloten moeten worden, het propageerde en 
faciliteerde daarnaast openlijk meervoudige 
huwelijken. Meervoudige huwelijken zijn illegaal in 
Nederland. Islamitische Nikah en Polygyny is naar 
eigen zeggen niet meer actief als 
'bemiddelingsbureau', maar plaatst nog wel actief 
andersoortige berichten op de eigen 
Facebookpagina. 

Het is anders dan in het geval van Islamitische 
Nikah en Polygyny lastig te bepalen in hoeverre 
Nikah Nederland daadwerkelijk oproept tot het 
afwijken van de wettelijke voorschriften rondom 
het sluiten van een huwelijk. De communicatie en 
doelgroep van Nikah Nederland roepen echter wel 
degelijk vragen op over het handelen. Illegale 
huwelijkspraktijken kunnen grote effecten hebben 
op het persoonlijke leven en welbevinden van -
met name - vrouwen die betrokken raken bij dit 
soort religieuze huwelijken die geen wettelijke 
grondslag hebben. Bij een eventuele toekomstige 
echtscheiding kunnen zij namelijk geen beroep 
doen op het gangbare huwelijksrecht. Hun illegaal 
gesloten huwelijk is immers niet geregistreerd en 
wordt daarom ook niet door de rechter erkend. 
Bovendien werkt het uitsluitend sluiten van een 
religieus huwelijk een parallelle samenleving in de 
hand waarbij de islamitische wetgeving boven de 
Nederlandse wetgeving wordt gesteld. 
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Disciainier 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse van de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NOV). 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 ‘Nebsites 
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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'Pegida Ramadan Tour' lokt reacties 
tegenstanders uit 

Stichting al-Bir start inzamelingsactie voor 
hulpbehoeftigen 
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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 

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

'Pegida Ramadan Tour' lokt 
reacties tegenstanders uit 
De extreemrechtse anti-islamactiegroep 'Pegida 
Nederland' heeft via Twitter en Facebook 
opgeroepen voor een demonstratie bij de Al-
Fourqaan moskee in Eindhoven op 6 mei 2019. 'Een 
moskee die al vaker haatimams heeft uitgenodigd, 
die volgens de gemeente antisemitisch, 
antihomoseksueel waren en terreur zouden 
verheerlijken', aldus Pegida op Facebook. De 
demonstratie in Eindhoven is volgens 

de start van de 'Pegida 
Ramadan Tour' waarbij de actiegroep tijdens de 
ramadan bij meerdere moskeeën in Nederland actie 
wil voeren tegen de islam. Vooralsnog zijn er geen 
andere demonstraties bekend gemaakt. 

meldt op Twitter dat hij toestemming 
van de gemeente heeft voor de demo. Pegida 
verwacht dat er 'twintig tot vijftig demonstranten' 
zullen komen opdagen. De gemeente heeft wel 
enkele beperkingen opgelegd: de demo moet vóór 
20.00 uur zijn afgelopen en er mag niet - zoals 
Pegida had gewild - worden gebarbecued bij de 
moskee in verband met de openbare orde. Bij de 
Pegida-demo voor de Eindhovense moskee willen 
enkelen - zo laten zij op sociale media weten - ook 
stilstaan bij de moord op Pim Fortuyn, die dag 
precies 17 jaar geleden. 

Afbeelding  

De oproep tot de demonstratie van Pegida heeft 
geleid tot meerdere boze en bedreigende reacties 
vanuit islamitische hoek op sociale media. Zo wordt 

geregeld door 
individuen uitgescholden en bedreigd met fysiek 
geweld als hij op 6 mei durft te demonstreren bij de 
Al-Fourqaan moskee. Anderen verheugen zich op de 
komst van 	en Pegida of maken hen 
belachelijk. Enkele reacties op Facebook: 'Ik ben 
een vaste bezoeker daar sinds de bouw van de 
moskee in 1993 ik zal er bij zijn©', 'Weer terug 
naar huis sturen zoals ze in rdam ook hebben 
gedaan', 'hahaha maar echt, staat hij daar weer in 
zn eentje te demostreren hahahahahahahahha', 
'Maar zoekt ons bewust op door voor een moskee te 
staan, de mensen die hiernaar luisteren zijn net zo 
labiel als degene die het heeft opgericht', 'Ik sla jou 
en al jou vriende morsdood jullie moeten niet 
praten maar komen ik ben elke dag in die moskee', 
'Pegida jullie moeten dood harnas harnas pegida 
aan de gas' en 'Wij gaan Oorlog voeren kom'. 
De jihadistische Facebookpagina Content 4 Muslims 
deelt een screenshot van de aankondiging van de 
Pegida-demo. Daarbij plaatst het de hashtag 
'#Islamophobia'. 

De links-extremistische actiegroepen 'AFA 
Eindhoven' en 'Autonomen Brabant' hebben op hun 
Facebookpagina's opgeroepen tot een tegenactie op 
6 mei bij de Pegida-demo. In hun oproepen staat 
onder meer: 'Wat Pegida doet, past in een 
gevaarlijke trend van moslim-bashen. Politici als 
Wilders en Baudet bestempelen 'de islam' als 
gevaar, en trappen daarmee naar moslims. [...]We 
gaan daar Pegida laten dat ze niet welkom zijn, en 
tevens moskeebezoekers laten weten dat ze niet 
alleen staan. Onze solidariteit is sterker dan hun 
racistische haat.' 

Daarnaast is er op Facebook een oproep verschenen 
die bewoners van Eindhoven oproept 'solidariteit 
met onze islamitische stadsgenoten' te tonen op 
Bevrijdingsdag, de dag voor de Pegida-demo. 'Op 5 
mei vieren we dat we samen in vrede leven én start 
de Ramadan. Op die dag kun jij laten zien dat liefde 
en respect sterker zijn dan haat: laten we samen de 
moskeebezoekers een hart onder de riem steken 
zo staat in de oproep op de Facebookpagina 'Het 
begint met liefde - solidair tegen islamofobie'. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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Commentaar monitorspecialist 
De aantallen demonstranten die Pegida noemt (20 
tot 50 man) lijkt te fors aangezet; er komen op dit 
soort demo's vaak maar een handvol tot iets meer 
dan 10 deelnemers. Gezien de opgelegde 
beperkingen door de gemeente, de aangekondigde 
tegendemo van linkse extremisten en de online 
bedreigingen vanuit islamitische hoek is de kans 
groot dat de gemeente en de politie de demo op 
het allerlaatste moment verbieden of afbreken met 
het oog op de openbare orde. Eveneens is het 
denkbaar dat Pegida zelf besluit dat ze niet komen 
vanwege bedreigingen/onveiligheid/beperkingen. 
Gezien het verloop van eerdere Pegida-demo's bij 
moskeeën die wel doorgingen, is de kans op 
openbare orde problemen vanuit de tegenstanders 
van Pegida vrij groot. 

Het verloop van de demo zal sowieso door 
en Pegida op sociale media voor eigen 

propaganda breed uit worden gemeten om aan te 
tonen dat het (mogelijke) geweld van de moslims 
of linkse extremisten komt en dat er niet voor 
iedereen vrijheid van demonstratie zou gelden 
(indien de demo niet normaal kan verlopen). 
Daarbij zal onder de hashtag #metenmet2maten 
erop worden gewezen dat Pegida een vooraf bij de 
gemeente aangemelde demo niet kan houden door 
toedoen van niet-aangemelde tegenacties van hun 
tegestanders. 

Stichting al-Bir start 
inzamelingsactie voor 
hulpbehoeftigen 
De salafistische stichting al-Bir heeft op 4 april 2019 
op haar Facebookpagina een inzamelingsactie 
aangekondigd. Het initiatief laat middels affiches en 
een video weten geld in te zamelen voor 'pakken 
melk, voedsel, medicijnen en babymelk' voor 
kinderen in tentenkampen In het noorden van Syrië 
en het zuiden van Turkije. Doel van de 
inzamelingsactie is om 5.000 pakken babymelk in 
te zamelen. Hiervoor zeggen zij 20.000 euro nodig 
te hebben. Op 27 en 28 april en op 1 mei 2019 
zond al-Bir de inzamelingsactie live uit via hun 
Facebookpagina, om geld in te zamelen voor het 
project. Na de eerste dag werd er ruim 4.500 euro 
ingezameld. Na de tweede en derde uitzending 
stond de teller op ruim 7.600 euro. Op de website  

van de stichting is te lezen dat het initiatief ook 
actief is in Somalië, Jordanië, Myanmar en Jemen 
waar het hulpbehoeftigen voorziet in 
voedselpakketten, medicijnen, kleding en 'vele 
andere basisbehoeften'. 

Afbeelding 

Naast Facebook en een eigen website beheert het 
initiatief ook een eigen YouTube-kanaal en een 
Twitteraccount (dat niet meer actief lijkt te zijn). Op 
Facebook heeft het initiatief een groot bereik met 
bijna 13.000 'volgers'. Op de website en het 
YouTube-kanaal zijn projecten te vinden die het 
initiatief eerder ontplooide. Zo zette het zich In 
2016 in voor Syrische vluchtelingen in Jordanië. 

Sleutelfiguur achter het initiatief is 
Hij fungeert ook in de video's van het initiatief. 

is een 
verbonden aan 
Zijn 	zijn ook allen actief in een netwerk 
van salafistische organisaties en initiatieven die zich 
ook mede inzetten voor hulpbehoeftigen. Zo is 

actief voor stichting 
en Is 	actief voor de online 

benefietorganisatie HudaTV. HudaTV heeft op 22, 

www.albirtv.n1 
2 	 fungeert ook in één van de live uitzendingen 
ij•ens .e inzamelingsactie. 
Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 21/2018. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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23 en 24 maart 2019 tevens een benefiet 
georganiseerd voor moskee Wageningen waar het 
naar eigen zeggen 30.000 euro inzamelde. 
Daarnaast heeft HudaTV nog een aantal andere 
inzamelingsacties aangekondigd die op korte 
termijn gaan plaatsvinden. 

wordt In open bronnen toegeschreven aan 
het initiatief SOS-stichting Benefiet. Dit laatste 
initiatief is op dit moment bezig met een 
inzamelingsactie voor de bouw van een 
meisjesweeshuis In Somalië.  

van de ingezamelde goederen en donaties. Ook is 
niet duidelijk welke contacten zij onderhouden om 
in bepaalde (conflict)gebieden goederen te krijgen. 
Het is mogelijk dat dit in samenwerking of met 
goedkeuring geschied van de daar aanwezige 
(jihadistische) strijdgroepen. 

Commentaar monitorspecia list 
Stichting al-Bir staat volgens openbare informatie 
op hetzelfde adres ingeschreven als stichting 
SadaqaTV (ook wel bekend als SunnahTV). Deze 
zender werd in 2011 opgericht en was enige tijd 
de belangrijkste zender van livestream-lezingen 
van salafistische sjeiks in Nederland. De website 
van dit initiatief is niet meer actief. 

Verschillende (online) salafistische initiatieven en 
organisaties in Nederland organiseren regelmatig 
inzamelingsacties voor hulpbehoeftigen in 
conflictgebieden in het buitenland, waaronder in 
Syrië, Gaza, Somalië, Jemen en Bangladesh. 
Hierbij wordt een beroep gedaan op het 
islamitische concept Sadaqa [liefdadigheid] waarbij 
moslims middels liefdadigheid wordt gevraagd een 
vrijwillige donatie te doen voor hulpbehoeftigen. 

Dat salafisten zich inzetten voor 
noodhulporganisaties en hulpverleningsactiviteiten 
past in een trend die al enige tijd zichtbaar is. 
Naast stichting al-Bir is er in andere weekberichten 
aandacht geweest voor vergelijkbare salafistische 
initiatieven, waaronder SOS-stichting uit Tilburg en 
Salaam Foundation uit Eindhoven. Dergelijke 
stichtingen geven in open bronnen geen 
duidelijkheid over de herkomst en de ontvangers 

4  Op 3, 4 en 5 mei 2019 organiseert HudaTV een be:: :j:et voor 
moskee El-Fath te lansingerland met een streefbedrag van 
100,000 euro. Op 10;11 en 12 mei 2019 organiseert HudaTV 
in samenwerking met moskee Arrahmaan uit Eindhoven een 
benefiet met een streefbedrag van 250.000 euro. 
5  Zie Weekbericht Internetmonitoring 13/2019. 
6  Hiervoor heeft de stichting 60.000 euro nodig. Zie voor 
status project: httos://sos-stichtina.ni/looende- 
prolecten/weeshuis-somalie/  en Weekbericht 
Internetmonitoring 13/2019. 
7  Zie Weekbericht Internetmonitoring 44/2015. 

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

Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse van de Nationaal 
Cobrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV). 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. 

Inhond5opgave 

I. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

Rechts-extremistische actiegroepen komen in 
actie tegen overlast door AZC in Ter Apel 

Verstoring dodenherdenking door TA-
gedetineerden 

Beheerder Facebookpagina Al-risálah zichtbaar 

2 

2 

3 

4 

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

10.2q 
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Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Rechts-extremistische 
actiegroepen komen in actie tegen 
overlast door AZC in Ter Apel 
De aanhoudende overlast door bewoners van het 
asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel leidt tot 
protestacties vanuit diverse rechts-extremistische 
actiegroepen. Op zondag 5 mei 2019 hebben 
sympathisanten van de 'volksnationalistische' 
actiegroep Voorpost enkele borden bij bushaltes in 
Ter Apel opgehangen, met teksten als 'Hand in 
hand terug naar eigen land' en 'alleen vertrek'. 
Buslijn '666' zou volgens de borden rijden naar 
plaatsen als Tripoli, Marrakesh, Damascus, Bagdad, 
Kabul en Dhaka. Op deze 'ludieke' manier werd 
geprotesteerd tegen het feit dat een groep 
bewoners van het azc, met name mensen uit veilig 
verklaarde landen, overlast (winkeldiefstallen, 
lastigvallen bewoners en buschauffeurs) in Ter Apel 
veroorzaakt. De gemeente Westerwolde, waar Ter 
Afbeelding 

• 

nam 
nadrukkelijk afstand 
van de actie. De 
gemeente wil dat 
minister Grapperhaus 
meer agenten 
beschikbaar stelt en 
dreigt het contract met 
opvangorganisatie COA 
over de aanwezigheid 
van het azc op te 
zeggen. 

De actie met de borden bij de bushaltes werden op 
Facebook en Twitter gedeeld door Voorpost. Een 
woordvoerder van Voorpost benadrukt dat de actie 
niet van de actiegroep zelf kwam. 'Degenen die het 
gedaan hebben, hebben ons wel op de hoogte 
gebracht van hun actie. En die steunen wij volledig', 
zo stelt de woordvoerder. Hij laat weten dat 
Voorpost binnenkort ook zelf met acties zal komen  

en dat daarbij binnen de grenzen van de wet zal 
worden gebleven, al zullen die grenzen wel worden 
opgezocht. 

Op Twitter en Facebook reageren enkelen zeer 
positief op de actie met de borden bij de bushaltes. 
In een filmpje van Powned op YouTube reageren 
enkele bewoners zeer instemmend op de actie. Ze 
geven aan de overlast door de bewoners van het 
azc beu te zijn en hopen zeer dat de 'veiligelanders' 
vertrekken. In de video is ook te zien dat enkele 
asielzoekers het camerateam van Powned aanvallen 
en uitschelden. 

Daarnaast heeft de rechts-extremistische partij de 
Nederlandse Volks-Unie (NVU) deze week op hun 
website en op Facebook aangekondigd binnenkort 
te gaan demonstreren in Ter Apel voor de sluiting 
van het azc zodat de overlast stopt. Bij de 
aankondiging staat de tekst 'AZC Ter Apel Sluiten! 
Overlast stoppen!'. De precieze details van de actie 
volgen spoedig, zo staat in de aankondiging. 

De links-extremistische actiegroep 'AFA Noord' 
heeft op Facebook in een reactie op de 
aankondiging van Voorpost om meer acties in Ter 
Apel te gaan voeren, laten weten: 'Wel voorpost het 
zal ons benieuwen... No Hate! No Fear! Voorpost is 
not welcome here!!!' Daarnaast stelt AFA Noord op 
Facebook: 'Niet alleen drek van voorpost is zich aan 
het manifesteren ook de NVU wil graantje mee 
pikken van deze hetze.... ook NVU roept op om 
naar Ter Apel te gaan. Houd onze pagina in de 
gaten voor updates en ontwikkelingen.' 

Dagblad van het Noorden, 'Meer acties op komst in Ter 
Apel', 8 mei 2019. 
2  Zie de video op YouTube,Ter Apel helemaal klaar niet 
asielzoekers', 8 mei 2019 van Powned: 
https://www.youtilbe.corniwatch?v=Bhall500eUw 

Apel onder valt, 
verwijderde de teksten 
en 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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Commentaar monitorspecialist 
In 2014 en 2015 waren er op diverse plekken in 
Nederland geregeld protestacties tegen de destijds 
hoge asielinstroom vanuit onder meer Syrië en Irak 
en de komst van noodopvanglocaties en tijdelijke 
azc's, die vaak in zeer korte tijd en zonder goede 
informatie naar de bevolking toe werden ingericht. 
Deze soms heftige protesten kwamen hoofdzakelijk 
vanuit de lokale bevolking. Rechts-extremistische 
actiegroepen en actievoerders sloten zich destijds 
gretig aan bij deze protesten voor eigen 
propaganda en om het 'verzet' te steunen. Daarbij 
speelden deze groepen in op de 
onveiligheidsgevoelens en het gevoel van 
achterstelling die bij delen van de bevolking 
leefden. Zie voor meer informatie de diverse 
Weekberichten Internetmonitoring uit die periode. 

De protestacties van nu tegen het azc in Ter Apel 
richten zich specifiek op de overlast van de 
'veiligelanders' in het dorp en de omgeving. Ook 
hier springen diverse rechts-extremistische 
actiegroepen in op de zorgen en angst die al enige 
tijd leven bij een deel van de bewoners in het dorp. 
Hoewel de protestacties binnen de grenzen van de 
wet zijn of als zodanig worden aangekondigd, is het 
voorstelbaar dat er een kleinschalige gewelddadige 
confrontatie plaatsvindt met asielzoekers en/of 
links-extremistische actievoerders die voor de 
asielzoekers opkomen. Hiervoor zijn online 
vooralsnog geen signalen waargenomen. 

Verstoring dodenherdenking door 
TA-gedetineerden 
Tijdens de dodenherdenking bij de fusilladeplaats 
op 4 mei j.l. waren om acht uur kreten te horen 
vanuit de Terrorisme Afdeling (TA) in Vught. Op die 
plek werd juist op dat moment een moment van 
stilte in acht genomen. Volgens een woordvoerder 
van de Dienst Justitiële Inrichtingen zouden acht 
gedetineerden tijdens het herdenkingsmoment 
'Allah Akbar' hebben geroepen door de 
ventilatieroosters van hun cellen. Een advocaat van 
een op de TA gedetineerde terrorisme-verdachte 
stelde in de media dat zijn cliënt in ieder geval niet  

zou hebben geschreeuwd tijdens het 
herdenkingsmoment. 

De 'schreeuw-actie' van TA-gevangenen zorgde 
voor maatschappelijke verontwaardiging. Tweede 
Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) noemde 
de actie van de gevangenen 'te triest voor 
woorden'. Minister Sander Dekker noemde de actie 
'respectloos en onacceptabel.' Als reactie op het 
incident zijn de ongeveer acht betrokken 
gedetineerden naar de isoleercel verplaatst waar zij 
maximaal twee weken zullen blijven. 

De meeste jihadistische online platformen 
refereerden niet aan het incident en ook niet aan 
dodenherdenking. Het jihadistisch 
gevangeneninitiatief 'Project A' deelde een 
nieuwsbericht met betrekking tot het incident en 
voegde daar de woorden 'no comment' aan toe. 

magram~»~~~  
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Commentaar monitorspecialist 
Vooralsnog is er in salafistische en jihadistische 
online kringen bijna niet gereageerd op de 
'schreeuw-actie'. Dit heeft er mogelijk mee te 
maken dat er in deze kringen maar beperkte 
informatie voorhanden is over wat zich precies in 
de TA heeft afgespeeld. Vraag is of alle 
deelnemers aan deze 'schreeuw-actie' wisten dat 
er op dat moment een stille herdenking vlakbij de 
gevangenis plaatsvond. Het is in ieder geval 
waarschijnlijk dat een deel van de 'schreeuwers' in 
de TA bewust het traditionele moment van stilte op 

Algemeen Dagblad, 'Terroristen die dodenherdenking 
verstoorden zaten bij elkaar op één afdeling, 7 mei 2019. 

Brabants Dagblad, 'Terreurafdeling PI Vught schreeuwde 
'Allahu Akbar' tijdens dodenherdenking, aanstichter in 
isoleercel', 5 mei 2019. 

Algemeen Dagblad, 'Acht terreurverdachten PI Vught in 
isoleercel na roepen 'Ailahoe Akbar', minister boos: 
Respectloos', 5 mei 2019. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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4 mei heeft willen verstoren. 

Net als andere activisten zijn politiek salafisten en 
jihadisten betrokken bij allerlei activistische 
initiatieven die als doel hebben geldende normen 
en waarden ter discussie te stellen - 'heilige 
huisjes' omver te trappen. Dergelijk provocatief 
gedrag van jihadisten is niet nieuw. Jihadistische 
groepen zoals 'Straat Dawah' en Shariah 4 
Belgium' vergaarden begin jaren 2010 landelijke 
bekendheid met provocatieve acties. Antropoloog 
Martijn de Koning e.a. beschreven dit gedrag in 
het rapport 'Eilanden in een zee van ongeloof' 
(2014) met de term 'spektakel activisme'. 

Ook politiek salafisten maken gebruik van 
provocatieve acties om aandacht te vragen voor 
hun standpunten. Daarbij verwijzen ze vaak naar 
de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog. 
Ze verzetten zich op de wijze waarop in Nederland 
met deze historische thematiek wordt omgegaan, 
en vinden dat er een 'dubbele maat' en 
dubbelzinnige moraal bestaat ten aanzien van het 
leed dat moslims wordt aangedaan ten opzichte 
van het leed dat andere mensen wordt aangedaan. 
Reeds in 2009 gaf 10.2e 	 in de 
VPRO-documentaire 'Insjallah' aan, lak te hebben 
aan de geldende normen rond dodenherdenking; 
tijdens de twee minuten stilte blijft hij niet 
stilstaan in de publieke ruimte maar loopt hij 
gewoon door. Aan slachtoffers van geweld in 
moslimlanden wordt immers niet gedacht tijdens 
dit soort herdenkingen, zo redeneert hij. 

Activist en prediker 	 vergelijkt de wijze 
waarop moslims nu worden behandeld in 
Nederland stelselmatig met de wijze waarop joden 
in de vooroorlogse periode werden behandeld. 
Daarnaast framet hij de Terrorisme Afdeling in 
Vught als `moslimkamp'. De provocatieve actie van 
deze gedetineerde jihadisten past dus in een 
langere traditie van provocatieve acties van 
jihadisten en politiek salafisten waarin thema's die 

'1-  Zie voor het onderzoeksrapport: 
https://clare.uva.n1/search?identifier=2cd6967e-8cc6-46d6-
a713-28dd6844940b   
' Zie bijvoorbeeld: 

betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog 
centraal staan. 

Beheerder Facebookpagina Al-
risálah zichtbaar 
De Facebookpagina 'Al-risálah' is eind maart 2013 
opgericht. Op Al-risálah wordt dagelijks het 
jihadistisch gedachtegoed verspreid. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om theologische boodschappen waarin 
bronteksten en uitspraken van geleerden en 
predikers die aanzien genieten in jihadistische en 
salafistische kringen worden aangehaald. Ook 
grijpt Al-risálah actuele ontwikkelingen en 
gebeurtenissen aan om de kracht en geldigheid 
van de jihadistische ideologie aan te tonen. 
Met 6.000 'volgers' heeft de Facebookpagina een 
potentieel bereik van duizenden personen. Sinds 
kort is (één van) de beheerder(s) van Al-risálah 
zichtbaar. Het gaat om een persoon met de kunya 
[alias, meestal afgeleide naam van iemands eerste 
kind en/of nationaliteit] ' 

• 
Zoals democratische verkiezingen, de positie van vrouwen in 

de samenleving en de huidige machthebbers in Saoedi-Arabië 

***Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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Op het Facebookprofiel van 	 is te zien dat 
hij daar sinds begin april 2019 eveneens 
jihadistische boodschappen verspreidt; in het 
Nederlands, Engels en het Arabisch. Hij heeft ruim 
2.700 Facebookvrienden en ruim 400 'volgers'. 
Daarmee heeft hij ook via zijn Facebookprofiel een 
potentieel bereik van duizenden individuen. Hiertoe 
behoren onder andere de salafistische aanjagers 

Commentaar monitorspecialist 
Al-risálah is een van de populairste en actiefste 
jihadistische Facebookpagina's en deelt al jaren 
jihadistische propaganda. Het is vrij zeldzaam en 
atypisch dat een Facebookpagina waar het 
jihadistische gedachtegoed op wordt verspreid 
transparant is over wie de pagina beheert. Dat 
heeft te maken met het veiligheidsbewuste gedrag 
waar de jihadistische beweging zich van bedient 
om minder in het oog te springen bij opsporings-
en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 'Content 4 
Muslims' en 'Onze Religie Publicaties' zijn enkele 
van de weinige andere voorbeelden van een 
dergelijke Nederlandstalige pagina waar (één van) 
de beheerder(s) publiek is. 

Het is onduidelijk waarom juist nu, na jaren in 
relatieve anonimiteit geopereerd te hebben, 
de/een beheerder van Al-risálah zich - weliswaar 
met zijn kunya - openlijk bekendmaakt. Er zou 
bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van een nieuwe 
beheerder die zich minder bekommerd om de 
autoriteiten. Het hebben van een 'gezicht' bij een 
populaire jihadistische Facebookpagina kan zorgen 
voor meer persoonlijk contact tussen 'volgers' en  

een beheerder. Het geeft de indruk van een 
toegankelijkere en beter benaderbare pagina. 
Bovendien heeft deze persoon in korte tijd een 
zeer groot aantal Facebookvrienden aan zich 
weten te binden. 

Hoewel Al-risálah en de beheerder jihadistische 
boodschappen verspreiden, gaat het niet om 
expliciet gewelddadige propaganda of om duidelijk 
herkenbare ISIS-propaganda. Tot op heden is 
Facebook terughoudend geweest met het nemen 
van maatregelen tegen dit soort Facebookpagina's 
waar boodschappen van 'algemeen-jihadistische' 
aard worden verspreid. Dit, in combinatie met het 
grote bereik van de pagina zelf en het online 
bereik dat de beheerder heeft, maakt Al-risálah 
problematisch. 

Zie o.a. Weekberichten Internetmonitoring 46/2018 en 
14/2019 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 8/2019 
Zie o.a. Weekberichten Internetmonitoring 4/2018 en 

12/2018 
Zie Weekberichten Internetmonitoring 17/2018 en 34/2018 

14  Zie ook Weekberichten Internetmonitoring 44/2015 en 
13/2018 over Al-risálah. 

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

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

Verschillende reacties op stalbezetting in Boxtel 
door dierenrechtenextremisten 

11111111~1111111.5~11.W1 

2 
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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 
10.2q 
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Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Verschillende reacties op 
stalbezetting in Boxtel door 
dierenrechtenextremisten 
Veel media hebben bericht over de urenlange 
bezetting van een varkensstal in Boxtel door 
ongeveer 100 dierenrechtenextremisten van 
actiegroep `Meat the Victims' (MtV) op 13 mei 2019. 
Daarnaast waren ongeveer evenveel actievoerders 
buiten de stal aanwezig. Onder de actievoerders 
waren naast Nederlanders veel buitenlandse 
actievoerders uit diverse landen aanwezig. Veel van 
de actievoerders waren de dagen ervoor al 
aanwezig in Nederland voor een congres over de 
bio-industrie en deden mee aan een demonstratie 
op de Dam in Amsterdam. De actie in Boxtel werd 
gehouden als protest tegen dierenleed in de bio-
industrie. MtV wilde zieke dieren meenemen om te 
verzorgen en in vrijheid oud te kunnen laten 
worden. Daarnaast wilde MtV de media binnenlaten, 
zodat deze konden vastleggen hoe het er aan toe 
gaat in veestallen. Beide eisen zijn niet ingewilligd 
door de politie. Wel hebben actievoerders zelf 
opnamen in de stal gemaakt en deze gedeeld op 
sociale media. De protestactie verliep aanvankelijk 
rustig, maar de sfeer werd grimmiger toen de 
actievoerders niet wilden vertrekken en boeren 
enkele auto's van actievoerders omgooiden. Na 
beëindiging van de bezetting hield de politie 76 
extremisten aan (vanwege huisvredebreuk en het 
zich niet kunnen legitimeren) en één boer vanwege 
de vernieling van een auto. De actievoerders zijn 
daarna in vrijheid gesteld en moeten later 
voorkomen. De actievoerders hebben laten weten 
met meer van deze hardere acties in Nederland te 
komen. 

De internationale dierenrechtenactiegroep 'Meat the 
Victims' is niet onder eigen naam actief op sociale 
media. Beelden van de actie in Boxtel werden of via 
individuele accounts van actievoerders op sociale 

Deze actie was online georganiseerd door de eveneens 
internationale dierenrechtenactiegroep 'Anonyrnous for the 
Voiceless'. Bij de actie werd urenlang zwijgend en met 
beelden op tablets aandacht gevraagd voor dieirenleed. 

media (Facebook, Twitter, Instragram) verspreid, of 
via de accounts van 'Activism on the Road' (AotR). 
Op deze accounts is in de reacties online enige 
steun voor de actie in Boxtel te vinden. Op de 
website van AotR staat dat zij events organiseren 
met andere internationale actiegroepen als 'The 
Save Movement', 'Direct Action Everywhere' en 
'Anonymous for the Voiceless'. Volgens eigen 
zeggen bestaat AotR uit jonge, fulltime activisten. 

Naast afkeurende reacties vanuit alle mainstream 
politieke partijen en de belangenorganisaties voor 
boeren, reageren ook mensen op Twitter 
voornamelijk negatief op de bezetting van de 
varkensstal in Boxtel. Sommigen noemen de 
actievoerders 'tuig', anderen willen dat ze meteen 
worden opgepakt. Daarnaast is er over de modus 
operandi ook onenigheid bij de diverse 
dierenrechtenorganisaties in Nederland. De 
Dierenbescherming en de organisatie 'Wakker Dier' 
zijn kritisch en nemen afstand van de actie. Ze 
wijzen op de schade voor het welzijn van de dieren 
bij deze manier van actievoeren en op de 
huisvredebreuk, die zij ontoelaatbaar vinden. De 
organisatie 'Varkens in Nood' vindt dat de 
actievoerders een punt hebben maar de bezetting 
niet het juiste middel is. Al deze organisaties wijzen 
erop dat de discussie nu niet gaat over 'het leed 
van de varkens', maar over de manier waarop er 
actie is gevoerd. 

Ook de radicale dierenrechtenactiegroep 'Animal 
Rights' laat weten verbaasd en verrast te zijn door 
de actie. Een woordvoerder stelt dat hij de veelal 
jonge buitenlandse actievoerders niet kende. 
Animal Rights laat via de eigen website weten dat 
ze een WOB-verzoek heeft ingediend bij de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
om inzicht te krijgen in wat NVWA-inspecties de 
afgelopen jaren aan het licht hebben gebracht op de 
verschillende varkenshouderijen van de boer en zijn 
familie in kwestie. Het doel is om de aandacht weer 
te richten op het leed van de dieren en de getroffen 
boer in Boxtel niet allen als slachtoffer neer te 
zetten. 
Daarnaast wordt in enkele media gesuggereerd dat 
de bekende internationale dierenrechtenactiegroep 
'269Life', die ook een Nederlandse tak kent, 
betrokken is geweest bij de stalbezetting in Boxtel. 

NRC.nl, Vrees voor meer harde acties van dierenactivisten', 
16 mei 2019. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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In het verleden hebben extremisten van deze groep 
ook in Nederland dieren 'bevrijd' uit stallen en 
fokkerijen. 

Vanuit enkele rechts-extremistische actiegroepen is 
op Facebook negatief gereageerd op de actie in 
Boxtel. Identitair Verzet schrijft: 'Als wij op een dak 
staan van een gebouw zitten wij zes uur vast en 
word er druk gezocht om ons van alles aan te 
smeren. [...] Hopelijk word de economische schade 
verhaald op de activisten.' De NVU schrijft: 'Boeren 
moeten gericht kunnen schieten op mensen die hun 
erf ongevraagd opkomen! De wapenwet moet 
hiervoor veranderd worden! Die soort acties gaan in 
de toekomst vaker voorkomen door deze links-
fascisten! Bescherming van je eigen goed, erf en 
familie!' 

Commentaar monitorspecialist 
'Meat the Victims' (MtV) opereert op het snijvlak 
van activisme en extremisme. De actie in Boxtel 
viel duidelijk in de laatste categorie, aangezien de 
actie buitenwettelijk was. Vanwege fluïde 
internationale (online) samenwerking kan ook 
worden gesproken van 'hashtag-extremisme'. De 
groep vormt geen organisatie, er is geen leider en 
er is geen website. De actievoerders opereren in 
verschillende landen en communiceren via sociale 
media. Modus operandi: door massale bezetting 
van boerenbedrijven zo veel mogelijk media-
aandacht en dus aandacht van de publieke opinie 
voor (vermeend) dierenleed genereren. De actie in 
Boxtel is vanuit dat oogpunt geslaagd, omdat deze 
10 uur heeft kunnen duren voordat de politie de 
actie heeft beëindigd. Tevens was er sprake van de 
mediatisering van een extremistische actie: er was 
veel en prominent media-aandacht en de actie is 
bij het grote publiek bekend geraakt. 

De actie in Boxtel door MtV is voor Nederland uniek 
te noemen doordat de extremistische actie 
overdag, onverwacht en massaal was met 
betrokkenheid van actievoerders uit diverse landen 
die via sociale media waren gemobiliseerd. Ook de 
modus operandi, een urenlange stalbezetting, is 
voor ons land nieuw. Niet nieuw is het filmen en 
delen van beelden van de actie en het vermeende 
dierenleed op sociale media, iets wat we al eerder 
zagen bij nachtelijke heimelijke insluipingen in 
stallen en slachterijen door extremistische  

actievoerders van actiegroepen als '269Life the 
Netherlands' en 'Anima' Rights'. In sommige 
gevallen hebben dierenrechtenextremisten bij dit 
soort acties ook dieren meegenomen, iets wat MtV 
ook van plan was. Omdat het boerenbedrijf ook 
vaak het woonhuis van de betreffende boer en zijn 
familie omvat, ervaren zij deze acties op hun eigen 
erf als zeer intimiderend of bedreigend. 

Hoewel MtV claimt dat de actie een succes was, is 
er ook een keerzijde. De sympathie van de 
publieke opinie ligt bij de getroffen boer. Ook 
vanuit de georganiseerde Nederlandse 
actiegroepen is er kritiek op de modus operandi: 
de extremisten hebben met deze actie het 
boerengezin tot slachtoffer gemaakt in plaats van 
de dieren. Zij zien hun strijd tegen (vermeend) 
dierenleed, waarmee ze in de publieke opinie over 
het algemeen vrij veel sympathie hadden, 
bemoeilijkt door de nadruk op het leed bij de boer 
en de stress bij de dieren door deze extremistische 
actie in Boxtel. 

Al met al bestaat er bij dierenrechtenactievoerders 
diepe verdeeldheid over de gewenste modus 
operandi, maar veel minder over de te bereiken 
doelen. Er zal in de toekomst rekening moeten 
worden gehouden met diverse soorten acties - van 
geoorloofd activisme tot buitenwettelijke - van 
dierenrechtenactivisten en -extremisten. Daarbij 
zal ook de nieuwe vorm van actievoeren, die nu 
door MtV in Nederland is geïntroduceerd, mogelijk 
weer en vaker worden toegepast. Hierbij kunnen 
kleinschalige gewelddadige confrontaties van 
actievoerders met boze en/of geëmotioneerde 
boeren of eigenrichting door boeren of hun 
sympathisanten niet worden uitgesloten. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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heeft begin mei 2019 het American Jewish 
Committee (AJC) uitgenodigd voor een bezoek aan 
Saoedi-Arabië in 2020. Deze uitnodiging viel samen 
met een uitnodiging van de 	 ' aan 
Auschwitz in januari 2020. Beide uitnodigingen 
vloeien voort uit de ondertekening van een 
memorandum dat de betrokkenheid van de twee 
mondiale instellingen 'regelt om het moslim-joods 
commitment om begrip voor elkaar te bevorderen 
en samen te werken tegen racisme en extremisme 
in al zijn vormen'. 	verklaarde naar 
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Dit initiatief werd als schokkend ervaren in 
sommige islamistische kringen en heeft kwaad 
bloed gezet bij politiek-salafisten en 
Moslimbroeders. Dit blijkt onder meer uit de felle 
reactie van 

WML is een pan-islamitische organisatie met een 
salafistische grondslag. Deze organisatie is 
verantwoordelijk voor de salafisering van de islam 
wereldwijd en extremistische gedachten onder 
moslims. De organisatie mobiliseerde moslims ook 
voor de gewelddadige jihadstrijd in Afghanistan. 
WML bood eerder podium aan predikers uit de 
kringen van Moslimbroeders en salafisten met een 
antisemitische oriëntatie. Tegelijkertijd voerde WML 
geregeld een anti-Israël betoog. 

Commentaar monitorspecialist 
Zowel het aangékondigde bezoek van 

aan Auschwitz als zijn uitnodiging aan AJC om 
Saoedi-Arabië te bezoeken is in historisch opzicht 
zeer uitzonderlijk. Dit kan worden aangemerkt als 
trendbreuk in de salafistische traditie van haat 
tegen joden. Tot nu toe werd de Holocaust door 
salafistische organisaties ontkend. Bovendien kan 
geconstateerd worden dat Saoedi-Arabië tot nu toe 
ontoegankelijk is geweest voor joden. Niet-moslims 
en in het bijzonder joden mogen volgens de 
salafistische traditie geen voet zetten op de bodem 
van het Arabisch Schiereiland. Felle reacties komen 
tot nu toe uit de kringen van Moslimbroeders en 
politieke salafisten die dit initiatief zien als een 
uitvoering van de nieuwe politieke koers van 
kroonprins Mohammad bin Salman, gericht op de 
verdere normalisering van verhoudingen tussen 
Saoedi-Arabië en Israël. 

Voorts kan geconstateerd worden dat het initiatief 
van WML om toenadering te zoeken tot de joodse 
gemeenschap in feite vooralsnog de nodigé 
theologische en dogmatische legitimering ontbeert. 
Dit verklaart de absolute stilte van salafistische 
geleerden in en buiten Saoedi-Arabië over dit 
initiatief. Het blijft daarom een zeer kwetsbaar 
initiatief waarvan de verdere implementatie 

•-!•••r,„"- „, 
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problematisch kan zijn omdat de kroonprins 
Mohammad bin Salman openlijk steun verwacht 
vanuit het officieel religieus establishment dat door 
en door salafistisch is. De ontwikkelingen zijn 
niettemin een belangrijk signaal dat de Saoedische 
leider daadwerkelijk een radicale koerswijziging 
probeert te bewerkstelligen. 

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

Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse van de Nationaal 
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, 
‘..veblogs en webfora. 

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

Gewelddadige ISIS-propaganda 
duikt nog sporadisch op 
In het Nederlandstalig Telegramgroep 
'Content4Muslims' (C4M) zijn de afgelopen dagen 
verschillende officiële propagandavideo's van ISIS 
gedeeld. Het Telegramkanaal C4M bestaat sinds 23 
april 2019 en telt op 23 mei 28 leden en is volgens 
de 'administrator' van dit kanaal opgezet om 
'nuttige, informatieve content te vertalen en te 
ondertitelen'[...] 'De missie van C4M is het 
signaleren en tonen van o.a. onderdrukking, 
agressie, geweld, haat, onrecht en gruwelijkheden 
tegen de moslims Ummah in Nederland, België [...] 
en het opkomen voor en het verdedigen van de 
moslims, waar ook ter wereld. [...]'. De formulering 
van de missie komt overeen met de 
missieformulering van de gelijknamige 
Facebookpagina (5600 volgers). 

Op 20 mei 2019 deelde een lid van de groep een 
bijna vijftien minuten durende video van ISIS 
waarin de regeringsstructuur van het Kalifaat uiteen 
wordt gezet. In de afgelopen weken werden 
meerdere propagandavideo's van ISIS op het 
kanaal gedeeld, waaronder video's waarin 
onthoofdingen te zien zijn. Niet alle leden van de 
groep zijn daar over te spreken; 'Dit kanaal is denk 
ik niet bedoeld om IS propaganda te delen. [...] 
hoop dat de admins ingrijpen en duidelijke regels 
stellen anders ben ik weg, denk dat ik niet de enige 
zal zijn.' 

In totaal zijn er enkele tientallen berichten 
geplaatst, de meesten zijn jihadistisch van aard. 
Een lid van het kanaal verwijst naar een 
Soundcloud pagina waarop jihadistische nasheeds 
te horen zijn, zoals de door ISIS geproduceerde 
nasheed 'Brothers In Marawi'. Onderling 
discussiëren de leden van de Telegramgroep 
ondertussen over de vraag of er niet een aparte 
'vrouwengroep' moet worden opgericht zodat 
'zusters' gescheiden van 'broeders' content met 
elkaar kunnen delen. Een vrouw reageert: 
viestrac., 	Wgárt2Z, 	&Tim, 

Commentaar monitorspecialist 
Telegram stelt jihadisten in staat veel anoniemer te 
communiceren dan op andere sociale media zoals 
Facebook. Al enkele jaren gebruiken ISIS-
aanhangers dit medium om gewelddadige ISIS-
propaganda te verspreiden, waaronder ook in 
Nederlandstalige groepen. In de afgelopen jaren 
zijn er Nederlanders gearresteerd en in sommige 
gevallen veroordeeld die gewelddadige ISIS-
propaganda verspreidden op internet. Het 
afgelopen jaar lijkt verspreiding van gewelddadige 
ISIS-propaganda te zijn afgenomen. Dat neemt 
niet weg dat dit soort content nog sporadisch 
opduikt en dat ISIS-gerelateerde propaganda en 
content nog steeds wordt gedeeld en vertaald in 
Nederlandse groepen. Telegramkanalen zoals Talab 
al-silm verspreiden bijvoorbeeld dagelijks vertaalde 
quotes en traktaten van ISIS-geestelijken. 
Dergelijke propaganda is echter veel minder 
expliciet gewelddadig van aard. 

'De gevangenen' binden jihadisten 
en hun omgeving 
'Gevangenen' - Arabisch: Aseer, hun lot en de 
heroïsche verhalen over hen. Het is een belangrijk 
thema waar jihadisten zich rond verenigen en 
mobiliseren. Het thema is één van de 'grondtonen' 
van het jihadistisch online discourse op mainstream 
sociale media zoals Facebook, Twitter en 
Instagram. Nederlandstalige online initiatieven die 
primair focussen op het sympathiseren met en 
steunen van jihadistische gevangenen zijn de 
sociale media-initiatieven Project A (ruim 2.900 
volgers) en Muslim Behind Bars (MBB; ruim 580 
volgers). Laatstgenoemde is vooral actief op 
Telegram. 

Dit soort 'gevangeneninitatieven' wijzen volgers er 
regelmatig op dat het steunen van gevangenen een 
vanzelfsprekende religieuze verplichting is, die rust 

Zie bijvoorbeeld Weekbericht NCTV Monitoring 1/2018, 
5:2018. 

Zie b.v. https://www.telegraaf.nl/nieuws/3514337/celstraf-
voor-amsterdamse-jihad-opruier  • 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2660771/plan-voor-aanslag-
in-amsterdam-zuid  ; 
https://www.parool.nl/nieuws/terreurverdachte-met-
amsterdammer-actief-in-jihad-chats—bc598544/  
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op iedere moslim. In kortere en langere statements 
verwijzen ze naar islamitische bronteksten die 
moslims zouden wijzen op deze plicht. 'Het helpen 
van de gevangenen is een collectieve plicht voor 
moslims, iedereen zou moeten handelen in 
overeenstemming met zijn krachten en 
capaciteiten', valt te lezen in een PDF die 
gepubliceerd is door het Nederlandstalige 
gevangeneninitiatief 	 dat 
werd opgericht voor de 

~Ksx f 	 . De titel van de PDF, 
die circuleert op Nederlandstalige Telegramkanalen, 
luidt yin 	 i-MIKM,WWM 

-'.' In het document wordt onder 
andere verwezen naar een uitspraak van de profeet 
Mohammed die gezegd zou hebben: 'Voed de 
hongerigen, bezoek de zieken en bevrijd de 
gevangenen.' Deze uitspraak wordt vaker 
aangehaald door deze initiatieven om moslims te 
mobiliseren. 

Om het lot van gevangenen onder de aandacht te 
brengen, plaatsen deze initiatieven doorlopend 
informatie en verhalen over jihadistische 
gevangenen op hun sociale mediapagina's. Op 
woensdag 22 mei 2019 postte '5'1~.-7-- 

44. 

Ja de aanklager 
hebben dei  zich schuldig gemaakt aan 
deelneming aan een terroristische organisatie, 
financiering van terrorisme, ronselen voor de 
gewapende strijd in Syrië en bezit van munitie. Na 
de vrijheidstelling van 	reageerde Project A 
met de woorden 'Alhamdullillah! Moge Allah de 
andere broer ook bevrijden..' Beide initiatieven 
verspreiden dit soort berichten van elkaar ook door 
ze te delen op hun sociale mediakanalen. 

https ://www. nu . nl/buitenla nd/589784 lisurinaamse-rechter-
stelt-nederlandse-terreurverdachte-op-vrije-voeten.html  

In hun berichtgeving beperken Project A en MBB 
zich niet tot Nederlandse jihadisten en de situatie 
van jihadistische gedetineerden in Nederland. 
Geregeld berichten deze initiatieven over het lot 
van jihadistische voormannen die geen Nederlandse 
achtergrond hebben, zoals de recent vrijgelaten 

14,  

op Facebook. 

Naast dit soort mededelingen en oproepen om 
smeekbeden te verrichten, worden volgers van MBB 
en Project A geregeld opgeroepen om in actie te 
komen en bijvoorbeeld brieven te schrijven aan 
gevangenen. Project A gebruikt hiervoor onder 
andere briefkaarten waarop een naar het Engels 
vertaalde Korantekst staat afgedrukt: 'ffa 

valt te lezen in de oproep om geld te 
doneren via de mobiele betaalapplicatie `Tikkie'. Dit 
soort oproepen worden grif gedeeld op andere 
jihadistische sociale mediakanalen waardoor het 
bereik van deze oproepen aanzienlijk toeneemt. 
Hetzelfde geldt voor de eulogieën en andere teksten 
over jihadistische gevangenen waarin het leven van 
jihadisten in gevangenschap wordt opgehemeld en 
geïdealiseerd. Vaak wordt uitgeweid over de 
`standvastige' levenshouding van vooraanstaande 
jihadistische geestelijken in gevangenschap. oka: 

wordt hoe deze geestelijke tijdens zijn jarenlange 
gevangenschap in Irak zijn medegevangenen bleef 
onderwijzen, ondanks de martelingen die hem ten 
deel vielen. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmon toring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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Voor 'broeders en zusters' die te maken krijgen met 
opsporings- en inlichtingendiensten heeft Project A 
adviezen; op 31 oktober 2018 postte het initiatief 
een aantal 'adviezen' over hoe om te gaan met 
benaderingen door politiemedewerkers zoals 
wijkagenten en AIVD'ers. In het bericht valt onder 
andere te lezen: 'Zij hebben een doel en dat is 
informatie inwinnen! Laat jezelf niet de reden zijn 
dat een andere broeder of zuster in de problemen 
komt door jouw verklaringen. Bij Allah wij hebben 
met ons eigen ogen gelezen dat woorden van 
broeders zijn verdraait. [...] Dus laat je niet 
misleiden [...].' 

Commentaar monitorspecialist 
Initiatieven die tot doel hebben de solidariteit met 
jihadistische gevangenen en hun families te 
versterken, spelen een belangrijke rol in de 
jihadistische beweging - een beweging die in 
beginsel wordt gedefinieerd door een zekere 
overeenkomstigheid in ideologische zin. Ze kunnen 
een belangrijke rol spelen bij het leggen van 
contacten tussen jihadisten en personen die met 
hen sympathiseren. Tevens kunnen ze familieleden 
van jihadisten verder betrekken in jihadistische 
netwerken door hen steun te bieden vanuit deze 
netwerken en zodoende meer afhankelijk te maken 
van deze netwerken. Door vooraanstaande, 
charismatische jihadisten die langdurig gedetineerd 
zijn doorlopend te memoreren, dragen ze 
bovendien in hoge mate bij aan de verheerlijking 
van deze personen. Personen zoals 

en 
verworden daardoor 

tot iconen van het jihadisme. 

Begin 2010 werd rond de gevangeneninitatieven 
'Free 	en 'Behind Bars' allerlei publieke 
activiteiten ontwikkeld, zoals demonstraties. 
Tientallen personen uit de netwerken die 
betrokken waren, reisden uit naar Syrië om daar 
deel te nemen aan de jihadistische strijd. Degelijke 
fysieke activiteiten in de publieke ruimte lijken 
momenteel niet plaats te vinden. Echter laten de 
aanhoudende online activiteiten zien dat deze 
initiatieven nog steeds actief zijn en met het 
groeiend aantal jihadistische gevangenen in 
Nederland en jihadistische Nederlanders in Syrische 
en Iraakse gevangenissen en gevangenenkampen  

wordt hun rol binnen de Nederlandse jihadistische 
beweging mogelijk steeds belangrijker. 

II. Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

IslaamTV verwijdert eigen 
Facebookposts 
Het online charitatieve initiatief IslaamTV heeft op 
zijn Facebookpagina meerdere berichten 
verwijderd. Dit geldt voor alle berichten uit 2018. 
Een enkel bericht uit 2019 - de geldinzameling voor 
stichting al-Karamah in mei van dit jaar - is 
bewaard gebleven. Bewaarde berichten uit 2017 
zijn onder meer overlijdensaankondigingen, een 
koran-competitie, een aantal lezingen en een 
enkele vooraankondiging van een benefiet. 
Ingezamelde bedragen staan niet meer vermeld 
vanaf 2016. De berichten uit 2016 lijken in tact te 
zijn gebleven. 

IslaamTV plaatste voorheen geregeld berichten en 
video's over georganiseerde inzamelingsacties. 
Hierbij valt op dat er stelselmatig in een kort 
tijdsbestek grote bedragen worden ingezameld ten 
behoeve van de koop, bouw of renovatie van een 
moskee. 

• Stichting Al-Karamah heeft op 21 tot en met 23 mei 2019 in 
moskee Quba in Den Haag een benefiet.gehouden voor de 
voedselbank t.b.v. behoeftigen in Marokko. IslaamTV heeft dit 
live uitgezonden op zijn Facebookpagina. 
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Commentaar monitorspecialist 
IslaamTV maakt deel uit van het salafistisch 
netwerk van initiatieven van de 

Naast de liefdadigheidsacties en projecten 
van deze organisatie worden er geregeld 
(omvangrijke) inzamelingsacties voor de 
bouw/verbouwing van moskeeën in Nederland en 
België georganiseerd. 

In het Weekbericht Internetmonitoring is er 
meerdere malen aandacht besteed aan de 
frequentie en omvang van de inzamelingsacties 
voor moskeeën vanuit het salafistische netwerk 
rond de 	 De verslaglegging van de 
benefietacties bood al weinig zicht op de herkomst 
van de ingezamelde gelden en nu de berichten 
selectief en merendeel zijn verwijderd, is er nog 
minder transparantie met betrekking op de 
activiteiten en projecten van het initiatief. 
Het verwijderen van content van eigen website, 
Facebookpagina of YouTube is gebruikelijk in 
salafistische kringen zodra deze organisaties lucht 
krijgen van enige aandacht van de overheid. 
Salafistische organisaties interacteren op 
verschillende manieren met het overheidsbeleid en 
passen hun koers aan. Of, hoe (selectief) en in 
hoeverre (transparant) IslaamTV haar 
Facebookpagina in het vervolg zal inrichten met 
inzamelings- en liefdadigheidsacties moet nog 
blijken. 

III. 	Hybride 

Fotovoorstelling van Verenigde 
Naties in Zweden uitgesteld -
bronnen melden 'Chinese invloed' 
Op sociale media is er reuring ontstaan vanwege 
Zweedse berichtgeving over het afgelasten van 
een fotovoorstelling. De fotovoorstelling maakte 
onderdeel uit van een conferentie die georganiseerd 
werd door het Ontwikkelingsprogramma van de 
Verenigde Naties (UNDP) in Stockholm. De 
conferentie - met het thema 'sta op voor 
mensenrechten' werd georganiseerd vanwege het 

• Zie o.a. Weekbericht Internetmonitoring 21/2018 
• United Nations Developrnents Programma 
• '',5vensk FN-konferens instálld pá grund av kritik frán Kina'. 
www.svt.se. 17 mei 2019. 

70-jarige jubileum van de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. 
De opening van de fotovoorstelling zou op maandag 
13 mei 2019 plaatsvinden in het museum 
Fotografiska te Stockholm. Tijdens deze 
tentoonstelling zouden onder andere foto's 
te zien zijn van personen die zich in het verleden 
hebben ingezet voor de mensenrechten, onder 
andere de Dalai Lama en de 

."`tmg. Twee uur voor de opening 
van de voorstelling kregen de 250-genodigden 
het bericht dat de voorstelling voorlopig werd 
afgelast. 

Het Zweedse nieuwsprogramma Sveriges Television 
Nyheter (SVT - de Zweedse nationale omroep) 
schrijft dat twee bronnen hebben verklaard dat 
'Chinese afgevaardigden kritisch zijn geweest over 
de Daila Lama en Weiwei in de voorstelling'. 
Mogelijk doelt SVT hier op de Chinese 
afgevaardigden van de UNDP. De Chinese 
ambassade in Stockholm was op de hoogte van de 
voorstelling schrijft SVT: ook zij kregen een 
uitnodiging voor de opening. De Chinese 
ambassade heeft vooralsnog niet gereageerd op de 
ontwikkelingen. 

Commentaar monitorspecialist 
Op 15 mei 2019 werd door het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken de Chinastrategie 
gepresenteerd. Hierin werd onder andere 
beschreven hoe China 'kritische stemmen probeert 
te dempen' waarbij het zich 'in elk geval richt op 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *'* 
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sectoren als politiek, overheid, de media, 
de academische wereld en Chinese overzeese 
gemeenschappen'. De Chinese overheid heeft 
hiervoor verschillende middelen tot haar 
beschikking, waaronder het plegen van censuur en 
het verspreiden van desinformatie en propaganda. 

Hoewel inmenging door de Chinese overheid bij 
deze casus nog niet is bevestigd staan de 
internationale verhoudingen tussen China en 
Zweden al enige tijd onder druk. De Chinese 
ambassade in Stockholm plaatste begin maart 
2019 een bericht op haar website (gericht aan 
SVT) waarin zij de nieuwszender bekritiseerde 
omdat deze in berichtgeving had gesproken over 
een 'onafhankelijk Taiwan'. De organisatie 
'Reporters without Borders' schrijft op haar 
website dat de Chinese ambassade sinds 2018 
naast RVT nog zeven andere Zweedse 
(nieuws)platformen heeft bekritiseerd» 

Daarnaast heeft de Chinese ambassade in 
Stockholm in mei 2019 artikelen op haar website 
geplaatst waarin er twee Zweedse journalisten 
van laster en smaad beschuldigd. De journalisten 
hadden artikelen geschreven over de (mogelijke) 
toetreding van Taiwan bij de World Health 
Assembly en de huidige situatie in Xinjiang, waarin 
de onderdrukking van etnische minderheden, 
onder wie Oeigoeren en Kazachstanen, werd 
beschreven. In China zit tevens  
gevangen. gigimmige 
Mfoii0~~- ~1.110.01~. 

111111~~: Nederland heeft tijdens de 

.1erland - China: een nieuwe balans'. Ministerie van 
Bwtenlandse Zaken. 15 mei 2019 Pp 41. 

'No "Taiwan Independence" Activity Is Ever Allowed', 
www.chinaembassv.se. 2 maart 2019. 

'Saveden: RSF urges Chinese ambassador to stop harassing 
• media'. www.rsf.orq. 18 maart 2019. 

'Incitement of Hatred Based Completely on Lies' en 'Chinese 
Embass.y Spokesperson's Remarks on Nerikes Allehanda's 
Article about China'. www chinaembassy se Op 15 mei 2019 
en 17 mei 2019. 

111111111111111111111111~1  

Human Rights Dialogue begin april 2019 aandacht 
gevraagd voor de vrijlating van onder andere 

Een groot deel van de ideeën van de Chinese 
Communistische Partij over het concept 
'staatsveiligheid', en daarmee een evenredig 
aandeel van de invulling van haar 
veiligheidsbeleid is gericht tegen de zogenaamde 
'Five Poisons'. Inzet en in toom houden van de 
Chinese diaspora maakt daar onderdeel van uit. 
De hierboven beschreven ontwikkelingen laten zien 
hoe China kritische berichtgeving ten aanzien van 
politiek gevoelige onderwerpen, zoals de 
onafhankelijkheid van Taiwan en etnische 
minderheden in China, niet tolereert en tracht 
'te dempen', zelfs als dit berichtgeving van 
westerse (media)bronnen betreft. Vanwege de 
inbreuk die dit soort ongewenste inmenging en 
activiteiten vormen op onze samenleving 
(bijvoorbeeld door inbreuk op grondrechten van de 
diaspora in Nederland, schending van vrijheden als 
de persvrijheid, of van de soevereiniteit van onze 
samenleving in het algemeen), is het van belang 
om dergelijke signalen te monitoren en tijdig te 
signaleren en te duiden. 

- 'The European Union and China held their 37th Human 
Rights Dialogue'. 3 april 2019. www.netherlandsandvou.n1 

Deze bestaan .uit Oeigoeren, Tibetanen, de Falong Gong 
beweging, Taiwan, PRC Democratie Movement. 
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Disclaimer 

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

De beschrijving is bedoeld als sfeerbeeld van wat 
leeft op het internet en hoeft niet altijd. 
representatief te zijn voor de standpunten van 
bepaalde groeperingen. Evidente taalfouten in 

• bronteksten worden ongemoeid gelaten waar 
mogelijk. Het wordt afgeraden om zelf de websites 
te bezoeken die geraadpleegd zijn ten behoeve van 
het weekbericht, omdat het IP-adres voor derde 
partijen zichtbaar is en herleidbaar kan zijn tot de 
overheid. • 
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Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

'Oemmah Nederland': een nieuwe 
mobiliserende entiteit 
In het Weekbericht Internetmonitoring 18/2019 is 
geschreven over de 'Pegida Ramadan Tour' die op 6 
mei 2019 van start zou gaan bij de Al Fourqaan-
moskee in Eindhoven. Deze anti-islambeweging zag 
hier van af vanwege door de gemeente opgelegde 
beperkingen. Nadien is er voor gekozen op 26 mei 
2019 een anti-islam demonstratie te organiseren op 
dezelfde locatie. Deze demo leidde - ondanks de 
inzet van 300 politieagenten en twee ME-pelotons -
tot ernstige wanordelijkheden (rellen en 
vernielingen) door tegendemonstranten en 
relschoppers. Er zijn na de verschillende 
aangekondigde demo's van Pegida op 2, 6 en 8 juni 
(die allen zijn geweigerd door de burgemeester van 
Eindhoven) tegendemonstraties aangekondigd, 
onder andere door 'Oemmah Nederland'. Deze 
entiteit verklaarde naar Eindhoven te gaan voor een 
massale tegendemonstratie 'tegen de neonazi's van 
de extreemrechtse anti-islamorganisatie Pegida'. 

Afbeelding 

De Facebookpagina 'Oemmah Nederland' werd 
opgericht op 1 januari 2017. Het account heeft 
op moment van schrijven 793 'likes' en 813 
'volgers', welke zijn afgeschermd. De FB afficheert 
zich als informatief en educatief: 'De inhoud is niet 
bedoelt voor leden van het publiek om direct of 
indirect aangemoedigd of aangezet te worden tot 
het voorbereiden van dan wel oproepen tot 
gewelddadige activiteiten of handelingen.' 

https://www.facebook.com/pg/OemmahNederland/about/?ref=page_  
internal 

'Oemmah Nederland' richt zich op actualiteit die te 
maken heeft met islam en moslims in Nederland en 
daarbuiten: anti-islam demonstraties, 
sociaaleconomische thema's, politiek en stemmen 
(DENK), kritische artikelen ten opzichte van de 
Marokkaanse koning en staat en onderdrukking van 
Riffijnen. Maar deelt berichten van andere 
islamitische organisaties (Diyanet en Hizb-ut-Tahrir) 
en lezingen van (politiek-salafistische) sprekers 
zoals 

Commentaar monitorspecia list 
De Facebookpagina 'Oemmah Nederland' lijkt geen 
duidelijke redactionele of politieke lijn te volgen. 
Het heeft ook geen directe lijnen naar openbare 
contacten met bestaande islamitische organisaties 
in de buurt van Eindhoven. Het patroon dat zich 
aftekent in de berichtgeving is sympathie met islam 
en moslims. Het ziet er naar uit dat de inhoud van 
de Facebookpagina eerder is ingegeven door 
persoonlijke voorkeuren van een enkeling dan een 
vastomlijnde ideologische koers van een 
organisatorisch verband. 

In het door salafisme gedomineerd islamitisch 
umfelt in de regio van Eindhoven lijkt 'Oemmah 
Nederland' een vreemde eend in de bijt. 
Berichtgeving over islamitische organisaties, 
salafistische aanjagers, Turkse Diyanet en anti-
islamuitingen worden gecombineerd met links 
georiënteerde berichtgeving over Marokko met een 
focus op de Marokkaanse koning en mainstream 
internationale actualiteit over het Midden-Oosten. 
Opmerkelijk is ook de relatief goede kwaliteit van 
het Nederlands op de Facebookpagina. Met dit 
diverse aanbod aan informatie weet 'Oemmah 
Nederland' goed aan te sluiten bij de beleving van 
Marokkaanse jongeren. In deze zin kan de entiteit 
achter de Facebookpagina worden aangemerkt als 
zijnde politiek sensitief en bewust, met een 
activistische oriëntatie en mobiliserend vermogen 
ten aanzien van een brede moslimpopulatie. 

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



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 23/2019 

Mogelijk hardere acties door 
radicale klimaatactivisten 
Radicale klimaatactivisten hebben in de afgelopen 
maanden diverse geweldloze 'burgerlijke 
ongehoorzaamheidsacties' in Nederland gevoerd 
tegen de klimaatcrisis, waarbij de grenzen van de 
wet werden opgezocht en soms ook overtreden. De 
acties zijn gevoerd door aanhangers van 
verschillende radicale klimaatactiegroepen zoals 
'Extinction Rebellion Nederland', 'Code Rood', 'Wij 
Stoppen Steenkool' en 'Fossielvrij Nederland'. In 
enkele gevallen hebben diverse Nederlandse 
actiegroepen samengewerkt en was er steun van 
buitenlandse actievoerders. 
Over veel van deze acties is bericht in de reguliere 
media. Alle acties zijn door de diverse actiegroepen 
uitgebreid met beeldmateriaal gedeeld op sociale 
media. Daarbij is er in de online reacties vaak veel 
steun voor de geweldloze acties. Op rechts-
populistische Facebookpagina's en op Twitter 
hebben sommigen ook kritiek op de acties, die 
'harder bestraft' zouden moeten worden. 

De internationale radicale actiegroep 'Extinction 
Rebellion' (XR) organiseerde in april 2019 
wereldwijd een actieweek. Ook de Nederlandse tak 
organiseerde diverse acties: 
- Aan het begin van de actieweek werd de 

'Declaration of Rebellion' in Den Haag 
uitgesproken, waarmee de actiegroep aangaf 
niet langer achteloos toe te kunnen zien en in 
opstand te komen tegen de Nederlandse 
overheid. 

- De bekendste actie was die tijdens het bezoek 
van de koning aan Amersfoort tijdens 
Koningsdag, waarbij enkele activisten het water 
insprongen. 

- Zo'n dertig actievoerders demonstreerden bij de 
hoofdingang van Shell waarbij enkelen zichzelf 
vastlijmden aan het gebouw. Op de ramen 
werden leuzen geschreven, op de grond lagen 
mensen in bodybags en op de trappen lag 
nepbloed. Enkele activisten werden 
aangehouden. 
Tientallen demonstranten bezetten het 
Internationaal Strafhof om te eisen dat 'ecocide' 
als misdaad tegen de vrede wordt erkend. 
Hierbij werden 24 aanhoudingen verricht inzake 
lokaalvredebreuk. 

- Op verschillende plekken in Nederland (stations, 
marktpleinen, IKEA) werden zogenaamde 'die-
ins' gehouden, waarbij tientallen actievoerders 
in één keer zich voor dood lieten neervallen en 
minutenlang bleven liggen. 

- In Rotterdam trokken tientallen leden van XR in 
een rouwstoet door de stad om de slachtoffers 
te gedenken van de 'ecologische wereldcrisis' en 
de toekomst van de planeet symbolisch naar 
het graf te brengen. 

- Op diverse plekken zijn zogenaamde 
`swarming'- acties gehouden, waarbij het 
verkeer zeven minuten lang werd geblokkeerd 
om mensen te dwingen stil te staan bij de 
'verwoesting die we aanrichten'. 

Ook Code Rood heeft in de afgelopen weken diverse 
'burgerlijke ongehoorzaamheidsacties' gehouden, 
zoals tijdens de aandeelhoudersvergadering van 
Shell in Scheveningen (onder het motto 'Shell must 
fall') en de blokkade van het gebouw van de 
Gasunie in Groningen. Actievoerders van Code Rood 

2  Sw arming' is een tactiek om met relatief weinig mensen het 
dagelijks leven te ontregelen. 
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en het internationale 'Gastivists network' hebben in 
mei van dit jaar de grootste jaarlijkse conferentie 
van de gasindustrie in Europa in het Amsterdamse 
Okura Hotel verstoord. En actievoerders van 'Wij 
Stoppen Steenkool' hebben zich in april 
vastgeketend aan kolentransportbanden bij de 
energiecentrale van Eng ie op de Maasvlakte. 
Daarnaast hebben minder radicale actiegroepen als 
'Youth for Climate' en 'Earth Strike' in mei actie 
gevoerd in Utrecht, Groningen en Amsterdam. 

Radicale klimaatactivisten laten op sociale media en 
en interviews met media weten door te gaan met 
'burgerlijke ongehoorzaamheidsacties'. Daarbij 
stellen ze dat de klimaatbeweging 'een nieuwe 
impuls' nodig heeft en sluiten ze nadrukkelijk niet 
uit dat de acties 'harder' en 'brutaler' gaan worden. 
Ook houden ze er bewust rekening mee dat ze 
gearresteerd kunnen worden. 'Nood breekt immers 
wet', aldus een actievoerder. De actievoerders 
stellen dat ze het legitiem vinden om de wet te 
overtreden omdat bedrijven illegitiem door de wet 
worden beschermd om te blijven vervuilen. De 
actiegroep 'GroenFront!' verstuurde begin deze 
week een tweet waarin wordt gehint om 
Nederlandse vliegvelden plat te leggen met een 
drone (naar Brits voorbeeld). Op 2 april 2019 is er 
op Indymedia.nl ook al eens gehint op het gebruik 
van drones door actievoerders. 

Daarnaast gaan radicale klimaatactivisten van de 
actiegroepen Code Rood, GroenFront! en 'ASEED 
Europe' met bussen vanuit Nederland naar 
Duitsland om van 19 tot 24 juni 2019 deel te 
nemen aan de internationale protesten tegen de 
bruinkoolwinning in het Duitse Ruhrgebied, vlak 
over de grens met Nederland. In het verleden zijn 
deze protesten enkele malen met geweld beëindigd. 
Er is tevens een Facebookpagina (Ende Gelande NL) 
en een speciale website (wegaannaarreg.nl) 
gemaakt voor deze actie. 
Extinction Rebellion Nederland laat op Facebook 
weten in juni 2019 op het Plein bij de Tweede 

Gastivisten ondersteunen grassroots-groepen die tegen 
nieuwe gaSinfrastructuur vechten, de informatiestroom tussen 
NG(i's en lokale groepen vergemakkelijken, mensen verbinden 
en helpen een beweging op te bouwen die gas stopt en een 
energietransitie tot stand brengt. 

Zie bijvoorbeeld De Groene, 'Rebelleren tegen de opwarming 
-'Je, de strijd verhardt", 5 juni 2019. 

Kamer en bij de Pier in Scheveningen te gaan 
demonstreren. 
Onlangs kwam naar buiten dat diverse 
actievoerders van Fossielvrij Nederland, Code Rood 
en XR, schijnbaar met de nodige intimidatie, waren 
benaderd door een (openbare orde) inlichtingentak 
van de politie om als informant op te treden. 
Daarom houden deze drie actiegroepen binnenkort 
in Utrecht een informatieavond 'over politie & 
inlichtingendiensten en de klimaatbeweging: voor 
klimaatactivisten die vragen hebben over wat de 
recente aandacht vanuit deze instanties voor ons 
betekenen. En hoe we daar mee omgaan.' 

Commentaar monitorspecialist 
In Nederland zijn er steeds meer klimaatactivisten, 
verspreid over verschillende en voor een deel 
overlappende groepen, die bereid zijn de grenzen 
van de wet op te zoeken. Radicale actiegroepen als 
GroenFront!, Code Rood, Wij Stoppen Steenkool en 
Fossielvrij Nederland voeren al enkele jaren 
geregeld geweldloze 'burgerlijke 
ongehoorzaamheidsacties' uit in Nederland, waarbij 
de wet soms (bewust) wordt overtreden en 
actievoerders gearresteerd worden. Daarbij krijgen 
Nederlandse actievoerders steeds vaker steun van 
buitenlandse actievoerders, en gaan Nederlandse 
actievoerders ook de grens over om 
klimaatactivisten elders te steunen. 

Een opvallende nieuwe internationale actor binnen 
Nederland is 'Extinction Rebellion' (XR). Deze 
radicale klimaatactiegroep is vooral populair bij 
academici, studenten en jongeren en is eind 2018 
in het Verenigd Koninkrijk opgericht. In korte tijd is 
XR al in 28 landen actief. Sinds november 2018 is 
ook een Nederlandse tak opgericht; deze heeft 
inmiddels elf lokale of regionale afdelingen in 
Nederland. Het is moeilijk te bepalen hoeveel 
mensen zich hebben aangesloten, omdat het een 
decentrale organisatie is zonder ledenstructuur. De 
actievoerders zijn vaak te herkennen aan het 
'extinction' symbool, een cirkel met daarin een 
zandloper, om aan te geven dat de tijd voor het 
klimaat dringt. 

XR vindt dat alleen nog maar radicale ingrepen en 

NRC.nl, 'Inlichtingendiensten: stop je intimiderende 
bezoekjes', 4 juni 2019. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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revolutionaire veranderingen de uitroeiing van het 
leven op aarde kunnen voorkomen. Zo moet 
volgens XR de CO2-uitstoot van welvarende landen 
als Nederland al in 2025 tot nul zijn teruggebracht. 
Om die 'revolutie' tot stand te brengen moet 
volgens XR het hele politieke systeem op de schop. 
Het klimaatbeleid zou volledig overgelaten moeten 
worden aan een vergadering van 'gewone burgers'. 

Welke nieuwe acties we van radicale actiegroepen 
als XR, Code Rood en Fossielvrij Nederland kunnen 
verwachten, is nog onduidelijk. Doelwit zijn politici 
en vooral de fossiele brandstofindustrie. De inzet 
van drones, zoals in het Vereningd Koninkrijk om 
vliegvelden plat te leggen, zou een volgende stap 
kunnen zijn in de modus operandi. Dit is een vrij 
goedkope actiemethode die met weinig mankracht 
maar met een enorme economische schade en 
impact uitgevoerd zou kunnen worden. Vooralsnog 
zijn er geen concrete aanwijzingen voor een 
dergelijke actie in Nederland. 

Gezien de gevoelde urgentie voor snelle 
veranderingen, zullen radicale klimaatactivisten 
mogelijk steeds vaker geneigd zijn om radicale 
ingrepen en acties als enige realistische optie te 
zien. Dat zal waarschijnlijk meer dan voorheen in 
internationale samenstellingen gebeuren. 
Vooralsnog is er grote weerstand binnen de 
klimaatactiegroepen voor het gebruik van geweld, 
hoewel sommigen dit niet bij voorbaat principieel 
lijken te veroordelen. 

H. Hybride 

Recent aangetreden Chinese 
ambassadeur plaatst paginagrote 
advertentie in NRC 
De recent aangetreden Chinese ambassadeur Xu 
Hong presenteerde op 15 mei 2019 zijn 
geloofsbrieven aan de koning op Paleis Noordeinde. 
Op de Facebookpagina van de Chinese ambassade 
in Nederland zijn foto's geplaatst van de ceremonie 
en ontmoetingen die Hong had met onder andere 
de minister-president en minister van Buitenlandse 

Zie De Groene, 'Rebelleren tegen de opwarming - 'Ja, de 
strijd verhardt'', 5 juni 2019. 

Zaken in de week na zijn aantreden. Op zaterdag 
25 mei 2019 plaatste Xu Hong een paginagrote 
advertentie in NRC, met de kop: 'De relatie tussen 
China en Nederland langs de juiste weg blijven 
bevorderen'. 

Afbeelding 

In de advertentie onderstreept Hong de goede 
bilaterale relaties tussen beide landen en roept 
Nederland op de relatie met China langs de juiste 
weg te blijven bevorderen. Hong benadrukt dat de 
relatie tussen beide landen voor nieuwe uitdagingen 
staan 'in een snel veranderende wereld die vol 
onzekerheid is en in het kader van een nieuwe 
technologische en industriële revolutie die zich 
grootschalig en snel ontwikkelt'. Ook gaat de 
ambassadeur uitgebreid in op het belang van 
economische banden en samenwerking op het 
terrein van handel en technologie tussen Nederland 
en China. 

De ambassadeur beschrijft dat de intenties van 
China goed zijn en zijn gericht op 'een beter leven 
voor de volkeren' maar dat tegelijkertijd het 'pad 
van China afwijkt dan dat van westerse landen'. In 
de advertentie wordt ook verwezen naar de 
Chinastrategie van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken: '[...] maar ik heb ook gemerkt dat er recent 
wat 'disharmonieuze geluiden' zijn over de relatie 
tussen China en Nederland. We moeten kalm 
blijven en onderscheid maken tussen goed en 
kwaad. De Nederlandse regering komt met 'een 
nieuwe balans'. Graag wil ik hierover benadrukken 
dat het niet uitmaakt wat voor 'balans' dit is. We 
moeten de waarheid niet mengen met leugens.' De 
ambassadeur roept op tot het vergroten van 
wederzijds begrip op basis van wederzijds respect. 

Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden "'K` 
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Ten slotte verwijt ambassadeur Hong, overigens 
zonder een directe adressering aan de VS, de 
Amerikaanse regering van 'politieke onderdrukking 
zonder feiten en bewijzen'. Hij schrijft: 'Onlangs 
heeft een land iets gedaan aan een Chinees 
hightechbedrijf onder het mom van nationale 
veiligheid [...] Het verwijten maken aan het Chinese 
bedrijf laat ons zien hoe een land alles doet om 
politieke onderdrukking uit te voeren [...] Wat ze 
hebben gedaan staat haaks op de waarden van 
'justitie en rechtvaardigheid en de rechtsstaat.' 

Commentaar monitorspecialist 
Het is niet de eerste keer dat een Chinese 
ambassadeur een advertentie plaatst in een 
Nederlandse krant. De voorganger van 
ambassadeur Xu Hong - Wu Ken plaatste op 16 
juli 2016 een advertentie in NRC met de kop: `De 
farce van de 'ultra vires'. Arbitrage is ten einde, 
wanneer beginnen de partijen weer vreedzaam te 
onderhandelen?' Deze advertentie had betrekking 
op het conflict in de Zuid-Chinese zee en is nog te 
vinden op de website van de Chinese ambassade 
in Nederland. In april 2018 plaatste het Chinese 
staatsmediabureau Xinhua News Agency een 
advertentie, wederom in NRC met de kop 'Het gaat 
geweldig met China! Het land draagt bij aan 
welvaart voor Azië en de rest van de wereld door 
het hosten van belangrijke evenementen'. Over dit 
artikel werden later bij de redactie van NRC vragen 
gesteld omdat lezers aanstoot hadden genomen 
aan deze 'propaganda'. 

China maakt veelvuldig gebruik van 
beïnvloedingscampagnes om bepaalde doelen in 
haar buitenland- en veiligheidsbeleid te behalen. 
Met dergelijke campagnes zoekt zij internationale 
steun bij specifieke (netelige) kwesties en tracht 
zij een positief beeld neer te zetten van haar eigen 
ideologie en politieke en economische systeem. 

Inzet van media, bijvoorbeeld via zogenaamde 
'branded content' zoals de brief-advertentie van Xu 
Hong, vormt een essentieel onderdeel van zulke 
campagnes. In de brief benadrukt Xu Hongs met 
positieve retoriek de relatie tussen China en 
Nederland en volgt een ideologisch en symbolisch 

'Die lofzang op China was inderdaad een advertentie van, 
.varempel, China'. 14 april 2018, www.nrc.n1  

discours over de wijze waarop China het beste met 
de wereld voor heeft. Tegelijkertijd wordt de VS 
als onbetrouwbare boeman aangemerkt, die aan 
'politieke onderdrukking' doet en die het zelfs niet 
waard is om bij naam te noemen. In andere 
(buitenlandse) kranten, waaronder de Frankfurter 
Allgemeine Zeitung en The Sunday Telegraph, 
verschenen onlangs vergelijkbare uitingen van 
China's beïnvloedingsstrategie; met positieve 
retoriek ('win-win', 'wederzijds respect') worden 
kritische vragen beantwoord om zorgen weg te 
nemen, wordt samenwerking als onmisbaar en 
wederzijds voordelig benadrukt en worden de 
aantijgingen als onwaar en pesterijen afgedaan. 

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

Stichting Sabiel biedt driejarig ontwikkeltraject 
aan 

2 

2 

'Rechts in Verzet' haakt in op protesten bezorgde 
burgers 	 3 

II. Hybride 	 5 

Recente ontwikkelingen met betrekking tot MH17 	5 

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 
02~"WegiMM-WW-g§ 

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



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 24/2019 

1. Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Stichting Sabiel biedt driejarig 
ontwikkeltraject aan 
Stichting Sabiel Persoonlijke Ontwikkeling (Sabiel) 
biedt een driejarig ontwikkeltraject aan voor 
moslimjongeren. Dit driejarige traject bestaat in 
totaal uit negen weekendretraites. De eerste 
retraite vindt van 28 juni tot en met 30 juni 2019 
en heeft als thema: 'Fundamenten van kennis en 
persoonlijke ontwikkeling'. De retraite vindt in de 
omgeving van Eindhoven plaats. Geïnteresseerden 
in de activiteiten van Sabiel dienen zich via de 
website van het initiatief in te schrijven. De kosten 
variëren van 99 euro (voor deelname aan een enkel 
retraite) tot 269 euro (voor deelname aan één jaar 
van de in totaal drie jaar) en 769 euro (voor 
deelname aan het totale driejarige 
ontwikkeltraject). De eerste weekendretraite is 
volgens de organisatie inmiddels volgeboekt. 

De eerste retraite dient als introductie voor het 
opdoen van islamitische kennis en voor de rest van 
het driejarige ontwikkeltraject. Gedurende dit 
traject worden deelnemers voorzien van 'zuivere' 
religieuze kennis en worden interactieve activiteiten 
georganiseerd 'die stimulerend zijn voor de 
leiderschapskwaliteiten die een ambitieuze moslim 
hoort te bezitten'. 

Volgens openbare informatie is Sabiel gevestigd in 
Almere. De Facebookpagina van het initiatief is op 
28 april 2019 aangemaakt. Sinds die tijd zijn er 
enkele berichten op de Facebookpagina geplaatst. 
Sabiel heeft recent verschillende lezingen en 
informatieavonden georganiseerd ter promotie van 
hun activiteiten. Die bijeenkomsten hebben 
vooralsnog plaatsgevonden bij Stichting Taubah 
(Veenendaal), Moslimjongeren Almere, Stichting 
Eenheid (Leidschendam) en Moskee Tawhid 
(Amersfoort). De salafistische prediker 

lis de spreker tijdens de lezingen en 
informatieavonden. 

In Nederland zijn verschillende (salafistische) 
initiatieven die in het verleden vergelijkbare 
retraites hebben georganiseerd. Voorbeelden  

hiervan zijn Sabeel Holland in 2018 en 2019 en 
Dar al-Fahm uit Almere (in samenwerking met de 
Britse stichting Sabeel) in 2016. 

Commentaar monitorspecialist 
Sabiel lijkt een doorstart te zijn van Sabeel Holland 
— dat eerder al diverse retraites organiseerde in 
Nederland en waar diverse politiek-salafistische 
aanjagers bij betrokken waren. De website van 
deze voorganger (www.sabeel.nl)  verwijst 
inmiddels ook direct door naar de website van 
Sabiel (www.sabiel.nl).  Sabiel lijkt daarmee ten 
opzichte van Sabeel Holland om een verder 
geprofessionaliseerd initiatief te gaan, getuige ook 
het driejarige ontwikkelingstraject dat de 
organisatie nu heeft uitgestippeld voor de 
deelnemers aan het programma. 

Zie ook \i'iiieekbencht Interrietmonitoring 44,.2013. 
Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 11/2016. 
Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 44/2018. 

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



bagage en praktische kennis mee te geven om zich 
in hogere maatschappelijke posities te kunnen 
manouvreren. 
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Dit is overigens geen uniek concept; in het 
Verenigd Koninkrijk bestaat de organisatie Sabeel 
dat eveneens een driejarig ontwikkeltraject 
aanbiedt, inclusief weekendretraites. Sabeel 
Holland lijkt overigens de Nederlandse tak van 
deze Britse stichting te zijn geweest - zo werd 
gebruikgemaakt van hetzelfde logo bij de flyers. 
De Britse stichting is al in 2008 opgericht en is 
sinds 2011 actief op Facebook. Het driejarige 
traject van Sabiel vertoont inhoudelijk grote 
gelijkenissen met het ontwikkeltraject van de 
Britse stichting Sabeel. 

Bij de Britse stichting Sabeel is onder andere de 
Britse shariageleerde Haitham al-Haddad 
betrokken, die weer nauwe banden onderhoudt 
met sommige Nederlandse politieke-salafisten 
vanuit een rol als inspirator en leraar. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de in Almere woonachtige 

één van de drijvende krachten achter 
Moslimjongeren Almere en het hieraan gelieerde 
opleidingsinstituut Dar al-Fahm. Dar al-Fahm heeft 
bovendien in 2016 in samenwerking met Sabeel 
meerdere weekendretraites georganiseerd die 
onderdeel waren van het driejarige 
ontwikkeltraject van die Britse stichting. 

In het verleden ontstond ophef rondom de 
weekendretraites die Dar al-Fahm organiseerde, 
juist vanwege de betrokkenheid van Haitham al-
Haddad bij die retreats. Al-Haddad is omstreden 
vanwege antisemitische en homofobe uitspraken 
die hij in het verleden heeft gedaan en zijn 
betrokkenheid bij shariarechtbanken in het 
Verenigd Koninkrijk. 

Eerder constateerde de NCTV al dat de 
organisaties achter Sabeel Holland en Dar al-Fahm 
waarschijnlijk tot hetzelfde salafistische netwerk 
behoorden en die eerste wellicht zelfs een 
schaduworganisatie was van Dar al-Fahm. Sabiel 
is mogelijk wederom een poging van ditzelfde 
netwerk om onder een andere naam dezelfde 
activiteiten te ontplooien. Met als uiteindelijke doel 
om jongeren te vormen naar de eigen salafistische 
interpretatie van de islam en hen intellectuele 

• Zie ook 	 Internetmonitoring 11/2016. 
Zie ook Weekbericht Internetrnoriitoring 44/2018. 

`Rechts in Verzet' haakt in op 
protesten bezorgde burgers 
De rechts-extremistische actiegroep 'Rechts in 
Verzet' (RIV) heeft deze week op enkele plekken in 
Amsterdam actiegevoerd tegen de komst van 
illegalenopvang op deze locaties in de stad. Het 
gemeentebestuur heeft recent zes panden 
aangewezen als 24-uursopvanglocaties waar veelal 
uitgeprocedeerde vreemdelingen zullen worden 
gehuisvest. Daar is vanuit een deel van de 
buurtbewoners al enige tijd verzet tegen omdat ze 
bezorgd zijn voor de veiligheid van de buurt en 
specifiek voor hun kinderen. RIV wil - aansluitend 
op de wensen van een deel van de buurtbewoners -
dat er helemaal geen 'illegalenhotels' komen en 
vindt dat illegalen 'hun koffers dienen te pakken en 
te vertrekken'. De actiegroep laat op Facebook en 
Twitter weten dat ze dinsdag op diverse locaties in 
Amsterdam spandoeken hebben opgehangen, 
koffers hebben neergezet en met bezorgde 
buurtbewoners hebben gesproken over de opvang 
van illegalen in hun stad. Op de koffers waren 
briefjes aangebracht met teksten als 'Geen 
illegalenhotels!!', 'Illegaliteit is criminaliteit' en 
'Hand in hand terug naar eigen land'. Op de diverse 
spandoeken stonden teksten als 'Illegaal is koffers 
pakken en vertrekken'. Na enkele uren zijn de 
koffers en spandoeken door de politie verwijderd. 

Afbeelding 

De rechts-extremistische partij de Nederlandse 
Volks-Unie (NVU) heeft een bericht over deze actie 

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



op de zichzelf 'fors polariserend' noemende website 
'ReactNieuws' gedeeld. Op de Facebookpagina's van 
de NVU en RIV wordt postitief gereageerd op de 
protestactie. Enkele reacties luiden: 
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Daarnaast reageert Rechts in Verzet op sociale 
media fel op een bericht van de Telegraaf van deze 
week dat de verdachte van de grove mishandeling 
met Pasen op een 68-jarige vrouw in Buitenveldert 
een statushouder zou zijn, die legaal in ons land 
verblijft. De vrouw is bijna twee maanden later aan 
de complicaties overleden. In de buurt is geschokt 
en boos gereageerd. RIV stelt op Facebook: 

Ten slotte heeft RIV deze week op sociale media 
aangekondigd om op 14 september 2019 een 
demonstratie te gaan houden tegen de komst van 
een moskee in Enschede. Onder het motto 'Geen 
Diyanet megamoskee Kuipersdijk' is een 
Facebookevent aangemaakt. Daar geven diverse 
rechts-extremistische actievoerders van ondere 
andere de actiegroep 'Stop Antifa Terreur 
Nederland' en de partij 'Moedig.nl' aan deel te 
nemen aan of geïnteresseerd te zijn in de demo. 
Links-extremistische actiegroepen hebben nog niet 
gereageerd op deze voorgenomen demo. Ook 
vanuit de Turkse moslimgemeenschap of op het 
nationalistische ‘DutchTurks' is online nog geen 
aandacht te zien voor deze demo. 

Telegraaf.nl, 'Verdachte fatale mishandeling Ar seï 
statushouder', 12 juni 2019. 

Commentaar monitorspecialist 
'Rechts in Verzet' is sinds halverwege 2017 actief. 
RIV strijdt voornamelijk tegen de vermeende 
islamisering van de samenleving. RIV bestaat uit 
een klein groepje actievoerders, die via sociale 
media (naast bezorgde burgers) ook andere rechts-
extremisten probeert te mobiliseren voor hun 
acties. Het speerpunt van hun geweldloze en vaak 
ludieke, maar soms ook zeer intimiderende acties 
is gericht tegen de bouw van voornamelijk Turkse 
moskeeën (zoals in Amsterdam Noord en 
Enschede), en sinds kort ook tegen de opvang van 
asielzoekers, statushouders en illegalen. De 
bekendste actie van RIV was in januari 2018 toen 
een actievoerder van RIV een onthoofde pop en 
een dreigbrief achter had gelaten bij de islamitische 
stichting Emir Sultan in Amsterdam tegen de komst 
van een 'Diyanet megamoskee in Noord'. Ook 
heeft RIV in het verleden al vaker gedemonstreerd 
tegen de opvang van uitgeprocedeerde 
asielzoekers in Amsterdam en tegen de komst van 
een moskee in Enschede. Het protest in Enschede 
in juni 2018 werd op last van de politie voortijdig 
beëindigd vanwege het gevaar voor verstoring van 
de openbare orde door tegendemonstranten, 
voornamelijk Turks-Nederlandse moslimjongeren. 

Wat betreft de modus operandi van de actiegroep: 
RIV haakt aan bij reeds bestaande zorgen van 
bewoners (over de komst van een moskee of 
asielopvang in een wijk) en gebruikt de 
angstgevoelens om zoveel mogelijk mensen te 
mobiliseren voor hun acties. Dit komt overeen met 
hoe meer rechts-extremistische actiegroepen te 
werk gaan, en bijvoorbeeld ook te werk zijn gegaan 
tijdens de massale instroom van asielzoekers in 
2014 en 2015. Lokale protesten van bezorgde 
burgers tegen de massale en plotselinge komst van 
asielzoekers in een wijk of gemeente werden 
destijds omarmd door rechts-extremistische 
actiegroepen en via sociale media werd geclaimd 
dat het hun succes was. Echter, zodra rechts-
extremistische actiegroepen het voortouw nemen 
bij zulke protesten, zie je dat het merendeel van de 
bezorgde wijkbewoners afhaakt omdat ze liever 
niet willen worden geassocieerd met rechts-
extremisten. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 3/2013. 
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Er moet rekening mee worden gehouden dat er in 
de komende weken meer geweldloze, mogelijk 
intimiderende acties tegen de opvang van illegale 
vreemdelingen in Amsterdam door RIV worden 
georganiseerd. In Enschede is het goed mogelijk 
dat er meer rechts-extremistische actiegroepen en 
individuen zich aansluiten bij het protest, zoals 
enkelen op Facebook al hebben aangegeven. 
Daarnaast heeft Pegida Nederland al vaker tegen 
de komst van de moskee in Enschede 
gedemonstreerd en nieuwe acties aangekondigd. 
Gezien de eerdere ervaringen met dergelijke 
demonstraties door rechts-extremisten tegen de 
komst van een moskee in Enschede, moet ook 
deze keer rekening worden gehouden met 
tegenacties vanuit Turks-Nederlandse 
moslimjongeren en mogelijk ook vanuit links-
extremistische actiegroepen. Hierbij is de kans op 
kleinschalige gewelddadige confrontaties aanwezig. 

Hybride 

Recente ontwikkelingen met 
betrekking tot MH17 
Op 17 juli 2019 is exact het vijf jaar geleden dat 
vlucht MH17 crashte. In de aanloop naar dit 
moment zijn er de afgelopen weken verschillende 
publicaties geweest die aandacht op sociale media 
genereerden. Zo ontstond er ophef vanwege een 
verklaring van de premier van Maleisië: Mahathir 
Mohamad. Hij trok in een persbericht openlijk de 
conclusies van het Joint Investigation Team (JIT) in 
twijfel. Verscheidene Nederlandse media namen de 
uitspraken van de premier over. Ook op sociale 
media was er na de uitspraak van Mahathir een 
'piek' te zien in de berichtgeving op Twitter met de 
hashtag 'MH17' in het Russische en Nederlandse 
taalgebied. De uitspraak van Mahathir is in 
onderstaande afbeelding weergegeven met de letter 
'A' 

Nabestaanden van de slachtoffers van MH17 
reageerden op de uitspraken van Mahathir. De 
Werkgroep Waarheidsvinding MH17 stuurde op 1 
juni 2019 een brief naar de ambassadeur van 
Maleisië in Nederland, waarin zij wijzen op de 
conclusies van het JIT en de betrokkenheid van 
Rusland bij de ramp. Ook stellen zij dat de houding 
van de premier het proces kan ondermijnen en niet 
in de beste interesse is voor het onderzoek, de 
overheid en bedrijven in Maleisië en families die 
familieleden verloren tijdens de ramp. Deze brief 
werd ook via sociale media gedeeld. 

Malaysia wants evidence to show Russia shot clown MH17'. 
.30 mei 201.9. www.bernama.com   

Zie: 
https://twitter.com/ThornasSchansman/status/113480175587  
7912578  
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Op 4 juni 2019 werd er op het YouTubekanaal 
'Bonanza Media' een sneak preview geplaatst van 
een interview tussen de Russische onafhankelijke 
journaliste 	 en Mahathir. Hierin zegt 
hij opnieuw te twijfelen aan de bewijzen van het JIT 
en zegt hij dat Maleisië 'vanaf het begin van het 
onderzoek buitengesloten is geweest en Rusland op 
voorhand de schuld van de ramp heeft gekregen.' 
In enkele weken tijd heeft de video ruim 2400 
views. Het publiceren van deze preview op YouTube 
had niet hetzelfde effect op Twitter als de publicatie 
van het eerdere persbericht. Het moment van 
publiceren van de sneak preview is in de afbeelding 
hiernaast weergegeven met de letter 'B'. De 
uitspraken van de premier zijn tevens aanleiding 
geweest voor de Tweede Kamercommissie van 
Justitie en Veiligheid om meerdere Kamervragen te 
stellen met betrekking tot MH17 aan de ministers 
van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken. 

Op 12 juni 2019 organiseerde de Werkgroep 
Waarheidsvinding MH17 een stil protest voor de 
Russische ambassade waarbij 298 lege stoelen 
werden geplaatst. Deze symboliseren het aantal 
slachtoffers die vielen tijdens de ramp met MH17. 
Vorig jaar werd een vergelijkbaar protest 
georganiseerd en tevens een herinneringsbankje in 
het park voor de ambassade geplaatst met de 
boodschap 'neem verantwoordelijkheid en wees 
transparant'. Hiermee protesteert de werkgroep 
tegen het optreden van Rusland inzake MH17. Zij 
vinden dat Rusland het onderzoek traineert met 
valse verklaringen en weghouden van getuigen. De 
gemeente Hilversum opende op dezelfde datum de 
fototentoonstelling 'Groeiende Herinnering', waarin 
de totstandkoming van het Nationaal Monument 
MH17 wordt tentoongesteld. 

De Clingendael Spectator heeft recent een 'dossier' 
gepubliceerd met betrekking tot MH17 met vijf 
artikelen van auteurs die ieder verschillende 
geopolitieke aspecten behandelen van de ramp. 
Zo deelt 	 (the Hague Centre for 
Strategic Studies) zijn persoonlijke observaties en 
maakt een diplomatieke reconstructie direct na de 

voor Kamerwagen T,.,,eecle Kamer carnnussie ven 
e. en Veiligheid: 

De geopolitiek van MH17'. www.clingendael.org  

ramp, 	 van onderzoekscollectief 
Bellingcat schrijft een artikel over Russische 
desinformatie rondom MH17 en Marieke de Hoon 
(Vrije Universiteit Amsterdam) beschrijft de 
ontwikkelingen van de afgelopen jaren met oog op 
verschillende rechtsgebieden (strafrecht, 
volkenrecht en mensenrechten). 

Op het YouTubekanaal van Café Weltschmertz zijn 
er de afgelopen weken meerdere video's geplaatst 
met betrekking tot MH17. Hierin spreken onder 
andere 	 over 
'reflecties vanuit de media op het onderzoek over 
de ramp met MH17'. In een tweede video spreekt 
wederom 
over het boek 'Vlucht MH17 en de nieuwe koude 
oorlog'. Dit boek van 	is recentelijk 
naar het Russisch vertaald en daar gepubliceerd. In 
het boek doet 	onderzoek 'naar de 
geopolitieke bewegingen van na de ramp met de 
MH17'. In de video worden onder andere beelden 
gedeeld van de boekpresentatie in Rusland. Volgens 

- was 
2W-0z- 

'. In 
een derde video, getiteld: 'Media verzwijgen vondst 
wrakstuk-MH17 & radarbeelden' gaan 

en 	 in gesprek over het 
onderzoek naar de MH17-ramp en worden feiten 
besproken die 'ingaan tegen de conclusies van de 
commissie'. 

Commentaar monitorspecialist 
Het is dit jaar vijf jaar geleden dat de ramp met 
MH17 plaatsvond. Het is daarom geen verrassing 
dat er allerlei initiatieven zijn om te herdenken. 
Naast de Werkgroep Waarheidsvinding MH17 is er 
in Nederland ook Stichting MH17 actief. Beide 
initiatieven zetten zich in voor de belangen van de 

IM1111111~1111. 4  
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families van de slachtoffers en fungeren onder 
andere als officiële spreekbuis van de 
nabestaanden. Het ligt in de lijn van verwachting 
dat er naast de actie van Werkgroep 
Waarheidsvinding MH17 voor de Russische 
ambassade en het openen van een foto-
tentoonstelling op korte termijn meer vergelijkbare 
initiatieven worden ontplooid door of voor 
nabestaanden. 

Wat opvalt, is dat er naar verhouding veel 
initiatieven waren uit de hoek van alternatieve 
theorieën over MH17. In deze hoek bevinden zich 
zelfverklaarde journalisten en complotdenkers die 
over het algemeen de alternatieve theoriën, die 
Rusland in eerste instantie naar buiten bracht, 
aanhangen en die twijfelen aan de inzet van de 
Nederlandse overheid, het onderzoek van het JIT, 
etc. 
Bonanza Media is een project van de Nederlander 

en de Russische 
dat als platform moet gaan dienen voor 

'onafhankelijke journalisten'. 	werkte in 
het verleden voor het Russische staatsmedia-
bureau Russia Today maar is sinds enkele 
maanden actief als onafhankelijke journaliste. 
Beiden zijn tevens bezig met het maken van een 
onderzoeksfilm naar MH17 waar het succesvol een 
crowdfunding actie voor opzette. In het artikel 
'De invloed van Russische trollen - het MH17-
complot' is de online symbiose tussen Russische 
trollen en Nederlanders die desinformatie rondom 
MH17 verspreiden beschreven. Hierin werd onder 
andere 	 benoemd als 'meest 
invloedrijke Twitteraars binnen het online debat'. 
Het is (nog) niet duidelijk wanneer het hele 
interview tussen 	en Mahathir wordt 
uitgezonden. 

De laatste jaren zijn er regelmatig video's 
verschenen op het YouTubekanaal van Café 
Weltschmerz met betrekking tot MH17. Dit 
initiatief omschrijft zichzelf als 'een denktank en 
broedplaats voor oplossingen.' Naast MH17 worden 
op het YouTubekanaal van het initiatief wekelijks  

gesprekken uitgezonden met betrekking tot een 
breed scala aan onderwerpen. In de video's over 
MH17 worden geregeld desinformatie of 
complottheorieën over de ramp gedeeld. In het 
gesprek tussen -'- 
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'. Dergelijke 
alternatieve theorieën circuleren al jaren op sociale 
media. Naast MH17 verspreiden deze personen 
ook over andere grootschalige incidenten 
desinformatie. Zo noemde 
tijdens een debat in De Balie in Amsterdam in juni 
2017 de aanslag op Charlie Hebdo eenfa/se flag 
operatie' en verkondigde 	meerdere 
malen in het verleden de betrokkenheid van Israël 
bij de aanslag op de Verenigde Staten in 
september 2001. 

De grootschalige opkomst van de Russische pers 
bij de boekbespreking van Van der Pijl en de 
verhoogde aandacht op Twitter na de uitspraken 
van Mahathir zijn tekenend voor de strategische 
belangen die Rusland heeft op het dossier MH17. 
Tevens laat het wederom zien dat er ook 
desinformatie met betrekking tot MH17 wordt 
verspreid voor interne consumptie. Het creëren 
van 'ruis' om daarmee de onderzoeksresultaten 
van het JIT te vertroebelen past in de hybride 
strategie die Rusland op dit dossier voert. Het ligt 
in de lijn der verwachtingen dat genoemde 
ontwikkelingen zich aankomende periode in 
aanloop naar de vijf jaren herdenking en een 
mogelijk strafproces zullen blijven voordoen. 

Dit H:)ject 	eerder beschreven en geduid in 
Weekbericht Internetmonitoring 14/2019. 

'De invloed van Russische trollen, Het fv1H17-complot.' 29 
mei 2019. www.groene.nl   
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Disclaimer 

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

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

Inhoudsopgave 

I. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

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

Geweld door nationalistische 
Turkse moslims als verdedigers 
van de 'oemmah' bij Pegida-actie 
Een flyeractie van een tiental actievoerders van de 
rechts-extremistische anti-islamactiegroep 'Pegida 
Nederland' bij de al-Fourqaan moskee in Eindhoven 
is zaterdag 15 juni 2019 uitgelopen op een 
confrontatie met een groep voornamelijk Turkse 
moslims. Eerdere Pegida-demo's bij de moskee 
waren verboden door de gemeente. Een demo op 
26 mei 2019 was afgebroken vanwege openbare 
orde problemen: tegendemonstranten, bestaande 
uit honderden buurtbewoners en moslimjongeren 
met een aantal Turkse vlaggen, gooiden met stenen 
en andere voorwerpen naar de demonstranten. 
De flyeractie van afgelopen zaterdag leidde tot 
woede bij voornamelijk Turkse Nederlanders die de 
Pegida-aanhangers omringden. De voorman van 
Pegida, 	 werd door een aantal 
tegendemonstranten aangevallen. Hij ontkwam aan 
zijn belagers en werd daarna 'voor zijn eigen 
veiligheid meegenomen', aldus een 
politiewoordvoerder. - 

Peg ida-voorman 	is vastbesloten om 
weer bij de Al-Fourqaan moskee in Eindhoven te 
gaan demonstreren. Hij heeft voor vrijdag 21, 
zondag 23 en maandag 24 juni 2019 aanvragen 
gedaan voor een demo. Tevens wil hij zaterdag 22 
juni 2019 weer gaan flyeren bij de moskee. 

in een videoboodschap 
die hij via Twitter en Facebook heeft verspreid. In 
de video is 	- ook boos op de 
burgemeester van Eindhoven en de landelijke 
politiek, die te weinig zouden opkomen voor zijn 
recht op demonstratie. 

ZO 

NOS.nl, 'Pegidaprotest in Eindhoven afgebroken door 
onveilige situatie', 26 mei 2019. 

RTLNieuws.nl, 'Pegida-voorman in Eindhoven belaagd tijdens 
het flyeren', 15 juni 2019. 

stelt 	De stichting 'Vrienden van 
Pegida' heeft aangifte gedaan tegen burgemeester 

van Eindhoven vanwege zijn uitspraken in 
het NPO-programma 'Pauw'. Het is een aangifte van 
smaad tegen de burgemeester, omdat hij Pegida in 
die uitzending in verband zou hebben gebracht met 
neo-nazi's. 

Diverse met name nationalistische Turkse websites 
en media hebben het nieuws over Eindhoven online 
gedeeld. Turkse Nederlanders reageren online 
massaal (duizenden reacties) op de berichten. 
Velen tonen in hun reacties één of meerdere Turkse 
vlaggetjes. Over het algemeen zijn ze zeer trots op 
de Turkse jongeren en de aanval op de voorman 
van Pegida en op het opkomen voor de 'oemmah', 
de islamitische gemeenschap, door de Marokkaanse 
moskee Al Fourqaan te beschermen. Enkelen 
stellen: 

'. Anderen noemen de klappen op 
de Pegida-voorman de 'Ottomaanse klap'. De 
Turkse president Recept Tayyip Erd&gan heeft vorig 
jaar tijdens een partijbijeenkomst in Ankara zeer 
stevige taal geuit richting de VS en daarbij de term 
'Ottomaanse klap' gebruikt. 
Een Palestijnse pro-Harnas organisatie in Nederland 
heeft online ook positief gereageerd op de actie 
tegen 	"~-rg 	 reageert online: 

Afbeelding 

De nationalistische pagina 'DutchTurks' reageert: 
'Wat goed dat er jongeren bereid zijn om bij te 
springen waar de rechtsstaat moeite heeft met het 
handhaven van de Nederlandse wetten. Zeg nou 
zelf, wat is er nou democratischer dan nazi's 
weghouden bij gebedshuizen?' 
Een verdere bloemlezing uit de vele reacties op 
sociale media van Turkse nationalisten in 
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genoemd en geroemd voor hun actie ('echt een 
Ottomaanse soldaat!'). 
Slechts enkelen wijzen erop dat 
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Daarnaast is, naast de reacties vanuit salafistische 
hoek (zie elders in dit Weekbericht), online 
nauwelijks gereageerd vanuit rechts- en links-
extremistische hoek. De rechts-extremistische partij 
de Nederlandse Volks-Unie (NVU) - dat niet als 
bevriend met Pegida bekend staat - deelt een 
nieuwsbericht over het belagen van 	 op 
Facebook. In de tientallen reacties wordt vooral 
benadrukt dat het geweld ' 
komt. Een enkeling roept op tot vergelding. 
De links-extremistische actiegroep 'AFA-
Amsterdam' reageert op Facebook vooral met 
humor op de foto's van een wegrennende 

In enkele reacties wordt gesteld om 
geen aandacht aan Pegida te schenken omdat 'het 
ze hier om te doen is'. Anti-racisme actiegroep 'De 
Grauwe Eeuw' reageert op Facebook met: 'Is it ok 
to punch a nazi? Yes it is!'. Steun voor Pegida is er 
online vooral bij rechts-populisten op Facebook en 
Twitter, die benadrukken dat de vrijheid van 
demonstreren wordt ondermijnd door de gemeente 
en de tegendemonstranten, en dat er te soft wordt 
opgetreden tegen gewelddadige moslimjongeren. 

Commentaar monitorspecialist 
De flyeractie van Pegida Nederland bij de 
Marokkaanse Al Fourqaan moskee in Eindhoven 
volgde op een reeks van door de gemeente 
afgewezen verzoeken om te mogen demonstreren 
bij de moskee. Het is te verwachten dat Pegida het 
geweld vanuit de moslimjongeren tijdens het 
flyeren, net als de wanordelijkheden bij de demo 
van 26 mei, wederom voor eigen propaganda op 
sociale media zal gebruiken volgens de  

redeneerlijn: het geweld komt niet van ons maar 
vanuit de moslims, we worden beperkt in ons 
demonstratierecht en de autoriteiten doen 
onvoldoende om ons en ons demonstratierecht te 
beschermen. 

Opvallend is dat Pegida wel redelijk veel steun 
hierbij krijgt vanuit rechts-populisten op sociale 
media, maar nauwelijks van andere rechts-
extremistische groepen of individuen. Pegida heeft 
echter al enige tijd een imagoprobleem en naar 
onze inschatting zal deze organisatie geen grote 
aantallen rechts-extremisten en andere 
sympathisanten weten te mobiliseren voor hun 
acties, hoewel wellicht velen het eens zijn met hun 
verwijt dat ze worden beperkt in hun 
demonstratierecht. Het is vooral een groep van 
enkele activisten rond voorman 	 dat 
geweldloos maar zeer volhardend en provocatief 
anti-islamacties blijft uitvoeren op diverse plekken 
in Nederland. 

De acties van Pegida Nederland, opgericht in 2015, 
roepen geregeld weerstand op. Nadat in eerste 
instantie vooral links-extremistische tegenacties 
tegen Pegida werden gevoerd, zijn het de laatste 
jaren steeds vaker moslimjongeren die tegenacties 
houden, zeker in de buurt van moskeeën. Daarbij 
is soms sprake van geweld en verstoring van de 
openbare orde vanuit deze jongeren. 

Opvallend is dat de weerstand in Eindhoven tegen 
de Pegida-acties vooral vanuit Turks-
nationalistische kant wordt georganiseerd, ondanks 
dat het om een Marokkaanse moskee gaat. 
Duidelijk zichtbaar waren de Turkse vlaggen bij de 
tegenacties bij de moskee. De meeste Turkse 
websites (zoals Ottomanen bijeen, DutchTurks, 
Hollandali Ti rkler) en individuen op sociale media 
die de aanval op voorman van Pegida hebben 
aangemoedigd en ondersteund, zijn pro-Erdogan 
en Turkse nationalisten. De Turkse nationalisten 
willen kennelijk op die manier hun loyaliteit aan de 
'oemmah' ('wereldwijde islamitische 
gemeenschap') tonen. Het lijkt een trend te worden 
dat Turken zich tijdens dit soort religieuze 
demonstraties steeds meer zichtbaar tonen. 
Waarschijnlijk is deze trend het resultaat van de 
islamisering van Turkije, de sterke band van 
religieuze Turkse organisaties met Turkse 
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Nederlanders en de antiwesterse-religieuze 
boodschappen van Erdogan. Bovendien zijn de 
Turkse organisaties in Nederland goed 
georganiseerd en krijgen sommige van deze 
organisaties formeel of informeel ondersteuning uit 
Turkije. 

Vanuit hun nationalistische sentimenten en het 
proces van verdere islamisering wordt de 
symboliek van de 'Ottomaanse klap', die ook door 
Erdogan wordt gehanteerd, door de nationalistische 
Turken in Nederland aangewend om het geweld 
tegen Pegida-voorman 	 (in hun ogen 
een 'neo-nazi') te rechtvaardigen ter verdediging 
van de 'oemmah'. Een ander soort ideologisch 
gemotiveerde legitimering van het geweld tegen 
Wagensveld kan gevonden worden in de manier 
woorden van de de politiek salafistische prediker 
Newskimmtew (zie elders in dit 
Weekbericht). Deze rechtvaardigingen voor geweld 
tegen beledigers van de islam zijn zorgelijk en 
kunnen ertoe leiden dat individuen bij een 
volgende anti-islamactie menen tot geweld te 
moeten overgaan ter verdediging van de 'oemmah' 
en islam. 

Politiek salafistische prediker 
:vergoelijkt geweld tegen 

- Pegida 
De politiek salafistische prediker 

juni 2019 foto's van Pegida- 
voorman 	 die belaagd wordt in 
Eindhoven. Bij de foto's schrijft hij: 1111111~~ 

Uit de 
reacties onder dit bericht blijkt dat sommigen 
volgers van 	 het met hem eens zijn, 
anderen keuren deze gewelddadige actie echter 
sterk af. 

Een dag later op 16 juni post 	 een 
bericht op Facebook waarin hij uitlegt waarom hij 
geen afstand neemt van dit geweld tegen Pegida. 
#141~1152`11~~likkiEM  

MEREMIIIIIIM3111.111~1111~11M 
111§~1111EMPEEMMIIIIII~MINE 
1111111113~~1111111111~1111111~1W 
11111~~11111111~.11~~-21 
Vervolgens beschrijft 	 een anekdote 
waarin hij illustreert hoe hij dit principe toepast: 
~§1~~11111M§§~~ 
111116~11111111111111111~ENEEM mining~~~iimi g  
EM1~1~~1~1~1~ 
1•1•11~1111111~~~11.0 

.' In zijn betoog 
verwijst,i!atillfflitr vervolgens naar allerlei 
religieuze bronteksten om dit soort 'correctief 
handelen' van theologische onderbouwing te 
voorzien. Hij verwijst onder andere naar een 
uitspraak van de Profeet Mohammed: 'Wie van jullie 
een verwerpelijke daad ziet, laat hem dit 
veranderen met zijn hand. En als hij daartoe niet in 
staat is, dan met zijn tong. En als hij daartoe niet in 
staat is, dan met zijn hart. En dat is de zwakste 
vorm van imaan.' 

Over Pegida stelt`llairr vervolgens: loom 

~MI 
Deze reactie van 	 past in een reeks 
reacties uit salafistische en jihadistische hoek 
waarin positief gereageerd werd op het geweld 
tegen 	 liet zich op Twitter 
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positief uit over het geweld tegen 	 . Ook 
op (betrekkelijk) populaire Nederlandstalige 
jihadistische Facebookpagina's zoals Al-risálah en 
Ahl as-Soennah Publicaties II werd het geweld 
tegen Wagensveld vergoelijkt en toegejuicht. Uit de 
reacties op de berichten van 	 blijkt dat 
dit soort positieve en vergoelijkende reacties ook in 
salafistische kringen niet onomstreden zijn en 
worden afgekeurd. Verschillende prominente 
salafistische voormannen die zich doorgaans online 
wél uitspreken over de actualiteit, hebben niet 
gereageerd op het incident rond 	 . Ze 
lijken zich niet te willen mengen in de online 
discussie over dit incident. 

handelingen die indruisen tegen islamitische 
normen en waarden. 	 formuleert op 
basis van islamitische bronteksten echter een eigen 
antwoord op de vraag hoe in dit geval moet worden 
omgegaan met personen die de profeet beledigen. 
Deze werkwijze is typerend voor salafisten die 
grote delen van de islamitische traditie principieel 
verwerpen en vertrouwen op hun eigen 
interpretatie van religieuze bronteksten. 

Met zijn betoog wakkert 	 ook gevoelens 
van angst en conflict aan door Pegida Nederland op 
een lijn te plaatsen met twee belangrijke 
terroristische voorbeelden van de internationale 
counter-jihad beweging. Deze zogenaamde 
'nationalisering van een internationaal fenomeen' 
doet geen recht aan de geweldloze provocatieve 
acties van 	 en "zijn" kleine 
Pegida Nederland. Omdat 	 echter het 
belangrijkste idee van de counter-jihad vertolkt en 
vanwege zijn talrijke demonstraties in Nederland, 
beschouwen zijn tegenstanders hem als de 
verpersoonlijking van het idee dat de islam een 
extremistische ideologie is die uit Europa moet 
worden verdreven. 

Commentaar monitorspecialist 
is een populaire salafistische prediker 

die lezingen geeft in moskeeën door heel 
Nederland. Zijn Facebookpagina wordt gevolgd 
door meer dan 5.000 personen. De hierboven 
beschreven berichten van 	 werden 
honderden keren geliket en tientallen keren 
gedeeld op Facebook. 	 flirt 
in zijn uitlatingen op sociale media en in zijn 
preken vaak met geweld. Hij spreekt zich meestal 
niet duidelijk (ondubbelzinnig) uit tegen alle 
vormen van terroristisch geweld of door de islam 
geïnspireerd geweld. 	 betoogt hier dat 
correctief optreden, desnoods gewelddadig tegen 
personen die de profeet Mohammed beledigen in 
sommige gevallen een religieuze verplichting is —
ook in Westerse samenlevingen. Hij legitimeert 
daarmee in feite bepaalde vormen van 
eigenrichting. 

'Correctief optreden' om islamitische normen te 
handhaven wordt in de islamitische traditie shisba' 
genoemd. In de islamitische traditie bestaat een 
brede discussie over de vraag wie, wanneer op 
welke wijze correctief mag optreden tegen 

1 
Zie o.a. NCTV, Weekbericht Internetmonitoring 14/2019.  

' Zie bijvoorbeeld: Michael Cook, 'Commanding Right and 
Forbidding Wrong in Islamic Thought' (Cambridge University 
Press; 2010). 
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II. 	Hybride 

Lancaster Universiteit opent Belt 
and Road Initiative Research 
Consortium 
De Britse universiteit van Lancaster heeft op vrijdag 
7 juni 2019 het Belt and Road Initiative (BRI) 
Research Consortium geopend. Het consortium 
moet als platform gaan dienen waarin onderzoekers 
met verschillende disciplines en achtergronden gaan 
samenwerken om onderzoek te doen naar 
vraagstukken omtrent het BRI. Ook moet het 
kennis omtrent het BRI in het Verenigd Koninkrijk 
verder verspreiden en de samenwerking tussen 
China en Engeland inzake BRI verder bevorderen. 

Bij de opening van het consortium waren volgens 
een persbericht van de Chinese ambassade in het 
Verenigd Koninkrijk zeventig Britse en Chinese 
hoogwaardigheidsbekleders en wetenschappers 
aanwezig van onder andere de universiteiten van 
Tsinghua (China), Beijing Jiaotong Universiteit 
(China), Nottingham (VK) en Edinburgh (VK). Op 
foto's van de opening is te zien dat minister 
counsellor Yang Xiaokun van de Chinese ambassade 
van het Verenigd Koninkrijk aanwezig was. Deze 
foto's zijn later ook via sociale media gedeeld. Na 
de opening werd een meerdaagse conferentie met 
betrekking tot het BRI gestart. 

Ook verschillende Chinese staatsnieuwszenders 
hebben aandacht gehad voor de opening. Deze 
schrijven onder andere dat het consortium de 
'eerste in zijn soort is in het Verenigd Koninkrijk' en 
de samenwerking met het Confucius Instituut van 
de Britse universiteit 'verdere verdieping geeft in de 
samenwerking met het Verenigd Koninkrijk'. De 
Universiteit van Lancaster opende in december 
2011 haar Confucius Instituut waar het consortium 
organisatorisch bij wordt ondergebracht. Critici 
uitten via sociale media zorgen over mogelijke 
ongewenste buitenlandse inmenging. Zij vrezen dat 
China het consortium zal gebruiken voor heimelijke 
beïnvloeding. 

'1.1~1.11.11~1~1 Attends the Launching 
Ceremony of Lancaster Belt and Road Research Consortium'. 
08-06-2019, www.chinese-embassy.org.uk   

Commentaar monitorspecialist 
Het Belt and Road Initiative — of Nieuwe Zijderoute 
is een geostrategisch project dat in 2013 door de 
Chinese president Xi Jingping werd ontvouwen. 
Het moet China (opnieuw) via verschillende routes 
met Centraal-Azië, Afrika en Europa verbinden en 
is vooral gericht op investeringen in materiële 
infrastructurele projecten, zoals (spoor)wegen en 
havens en het importeren van grondstoffen. In 
2015 is het ook een digitale component gestart. 
Binnen West-Europa zijn recentelijk Italië en 
Luxemburg toegetreden tot het project. Mede om 
het BRI te promoten is China verschillende media-
initiatieven gestart , investeert het in denktanks 
en in de samenwerking met universiteiten. 
Bovendien werd eind april het tweede Belt and 
Road Forum in Peking gehouden, waaraan onder 
meer 37 wereldleiders deelnamen. 

De Universiteit van Lancaster heeft een 
geschiedenis in de samenwerking met China. 
Naast het oprichten van het Confucius Instituut in 
2011 opende het in 2016 een campus in Weihai —
China in samenwerking met de Beijing Jiaotong 
University. Naast deze samenwerking heeft de 
universiteit ook zitting in de Brussels Academy for 
China and European Studies (BACES) waar ook de 
universiteiten van Renmin (China), Sichuan 
(China), Fudan (China), Vrije Universiteit Brussel 
en sinds eind april ook Deakin (Australië) en 
Bucharest (Roemenië) zitting in hebben. In 
september 2018 organiseerde de universiteit het 
`Inter-disciplinary symposium on the Belt and Road 
Initiative'. Met het openen van een consortium 
wordt een volgende stap gezet om de relatie met 
China verder te verdiepen. 

De Confucius Instituten waar het consortium bij 
wordt ondergebracht vallen onder het Chinese 

Zie ook: 'Wordt de Digitale Zijderoute een (zijden) leiband?'. 
Signalement Statelijke dreigingen maart 2019. P6-3. 

Nederland heeft nog geen Memorandum of Understanding.  
getekend met China inzake het Belt and Road Initiative. De 
Chinese ambassade deelde in mei 2019 wel een promotievideo 
op haar Facebookpagir'.a waarin het de goede billaterale 
relaties tussen China en Nederland promootte. Nederland 
vormt met Schiphol, de Rotterdamse haven en de 
spoorverbinding tussen Tilburg en Chengdu in China een 
belangrijke transporthub in West-Europa en is daarmee een 
interessante BRI-kandidaat voor China. 

Voorbeelden zijn: The Belt and Road News Alliance en Ohe 
Belt One Road Europe, 

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



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 25/2019 

Ministerie van Onderwijs en worden vanuit China 
bekostigd. De instituten hebben tot doel om de 
Chinese taal en cultuur te onderwijzen. In januari 
2019 publiceerde Human de documentaire 
'Xi, Xi wat jij niet ziet' waarin het onder andere de 
onafhankelijkheid van de instituten aan de kaak 
stelde. In de Verenigde Staten is het afgelopen 
jaar een trend waarneembaar waar de 
samenwerking tussen Amerikaanse universiteiten 
met Confucius Instituten wordt stopgezet, nadat 
een onderzoekscommissie van het Amerikaanse 
congres waarschuwde voor heimelijike 
beïnvloeding (soft power) vanuit China. 

Ook in Nederland zijn er (nog) drie Confucius 
Instituten. De Universiteit van Leiden gaf in 
februari 2019 aan de samenwerking per eind 
augustus 2019 te beeïndigen omdat `de activiteiten 
van het instituut niet meer aansluiten bij de China-
strategie van de universiteit zoals die zich de 
afgelopen jaren heeft ontwikkeld.' De Confucius 
instituten in Nederland gaven in een interview met 
NRC in 2018 aan 'geen druk vanuit China te 
ervaren'. 

ie: 'Medialogica. Xi, Xi wat jij niet ziet'. 06-01-2019. 
www.human.nl   

'CHINA'S IMPACT ON THE U.S, EDUCATION SYSTEM'. 
Committee on Homeland Security and Governmental Affairs. 
httns://www.00rtman.senate.nov  

Verbonden aan de universiteiten van Leiden en Groningen 
en aan de Zuyd Hogeschool. 
'''Universiteit Leiden beëindigt overeenkomst met Confucius 
Instituut'. 19-02-2019. www.universiteitleiden.nl   
'''Confucius Instituten voelen geen druk van Chinese zijde'. 
31-08-2018. www.nrc.n  
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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 
en op de diverse voor de NCTV relevante websites, 
weblogs en webfora: 

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

Inhoudsopgave 

I. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

Nieuw straatdawa-initiatief van start: 

BEIME~1111f' 
Radicale Nederlandse activisten aanwezig bij 
internationaal klimaatprotest in Duitsland 

2 

2 

3 

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

U.0.2q 
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	  ging de straat op om 
mensen aan te spreken en hen over de islam te 
vertellen. De groep Shariah4Belgium hield er een 
soortgelijke werkwijze op na. In 2018 was 

enkele maanden actief was 
in onder andere Den Haag en Amsterdam. Dit 
initiatief ging naar enkele maanden om 
onduidelijke redenen weer ter zielen. 
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Extremisme /  
radicalisering en 
polarisatie 

Nieuw straatdawa-initiatief van 
start: 

onplooit sinds kort 
dawa-activiteiten in verschillende Nederlandse 
steden. Voornaamste gezicht van deze nieuwe 
'dawa-g roep' is 	 . Hij post sinds een 
week videoverslagen van deze dawa-actviteiten op 
zijn persoonlijke Facebookpagina en in de 
Facebookgroep gegamagmlimeming: Deze 
Facebookgroep is op 22 juni 2019 aangemaakt en 
heeft inmiddels ruim 380 leden. ,,--alarmakm 
g..1~.~.~i~t=rataa.i:,;,1,4.~~1111111raf~. 

Deze video's werden in enkele uren tijd honderden 
keren bekeken. Yffiyit-~- plaatste de afgelopen 
dagen ook enkele keren livestreams op zijn 
Facebookpagina waarin hij verslag doet van de 
straatdawa-activiteiten. Deze streams werden 
volgens hem gedeeld door de Facebookpagina 
'Multiculturele bijeen' - Een pagina 'met duizenden 
abonnees', aldus 

De afgelopen dagen zijn de twee op pad geweest in 
Rotterdam en Amsterdam, zo stellen ze in 
verschillende posts. Afgaand op de videoverslagen 
blijkt dit inderdaad het geval te zijn; 

._42WEEM 

Ze gaan met voorbijgangers in gesprek 
over onderwerpen zoals het geven van handen aan 
vrouwen. Ook treden ze in gesprek met 
demonstranten die met Israëlische vlaggen 
zwaaien. De gesprekken en discussie verlopen kalm 
en de toon is vriendelijk en beleefd. Uit sommige 
video's blijkt dat ze mensen ook vragen om hun 
telefoonnummer zodat ze deze numers kunnen 
toevoegen aan 'een verzendlijst'. De twee lijken 
ambitieus te zijn en voornemens hun activiteiten uit 
te breiden. 

Ook vraagt hij zijn volgers welke  

volgende stad zij zouden moeten aandoen voor hun 
dawa. 

Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
Qua inhoud, vorm en regie lijken de video's sterk 
op video's die 	 eerder online verspreidde; 

Dit soort straatdawa-activiteiten 	 en 
het groepje waarmee hij optrekt in staat om zowel 
online als offline laagdrempelige contacten te 
leggen met individuen buiten hun eigen sociale 
netwerken. Gezien 	 eerdere 
jihadistische activiteiten is het de vraag met welk 
doel de huidige — in eerste instantie onschuldig 
ogende — straatdawa-activiteiten worden ontplooid. 
In het verleden legde 	 ook contacten met 
mensen met het doel om sommigen uiteindelijk 
vertrouwd te maken met wat hijzelf beschouwt als 
de 'ware islam' - het jihadisme. 

Uit het recente verleden is gebleken dat de 

Zie NCTV, Weekberichten Internetmonitoring 20/2018 en 
34/2018 
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netwerken die rond dit soort groepen ontstaan 
kunnen bijdragen aan (snelle) radicalisering van 
individuen die onderdeel uitmaken van deze 
netwerken; vanuit de netwerken rond 'Straat 
Dawah' en Shariah4Belgium zijn tientallen 
individuen uitgereisd naar Syrië en Irak waar zij 
zich (uiteindelijk) aansloten bij verschillende 
jihadistische organisaties zoals ISIS. 

Radicale Nederlandse activisten 
aanwezig bij internationaal 
klimaatprotest in Duitsland 
Twee bussen met Nederlandse radicale 
klimaatactivisten van de actiegroepen Code Rood, 
GroenFront!, ASEED en Extinction Rebellion NL zijn 
vorige week afgereisd naar Duitsland om te 
protesteren tegen de bruinkoolwinning. De 
internationale protestacties onder de naam 'Ende 
Gelënde' vonden voor de zesde keer plaats vlak 
over de grens met Limburg in het Duitse 
Ruhrgebied. Het protest van vorige week was met 
6.000 deelnemers het grootste tot nu toe tegen de 
bruinkoolwinning in dat gebied. Naast (de meeste) 
deelnemers uit Duitsland en enkele tientallen uit 
Nederland, waren er ook vele andere internationale 
activisten aanwezig. Bruinkool wordt gezien als 
schadelijk voor het klimaat door de grote CO2-
uitstoot die ermee gepaard gaat. Daarnaast is er 
protest tegen de winning omdat complete dorpen 
moeten verdwijnen voor de winning, de 
grondwaterstand in de wijde omgeving erdoor daalt 
en het landschap wordt verwoest. 

Aachener-Nachrichten.de„ ,GrOBter „Ende Gelande"-Protest 
ist zu Ende', 23 juni 2019. 

De climax van de protestacties was afgelopen 
weekend met de blokkade van enkele mijnen en 
spoorlijnen door duizenden actievoerders op diverse 
plekken in het gebied. De politie heeft deze 
buitenwettelijke acties uiteindelijk met dwang en 
soms geweld moeten beëindigen. Bij de bestorming 
van de mijnen door de activisten en de beëindiging 
van de diverse blokkadeacties vielen bij zowel de 
politie als de actievoerders gewonden, van wie 
enkelen naar het ziekenhuis voor behandeling 
moesten. De Duitse politie meldt dat er inmiddels 
75 strafrechtelijke vervolgingen zijn ingesteld. Het 
is vooralsnog niet bekend of er onder de gewonden 
en vervolgden Nederlandse actievoerders betrokken 
zijn. Tegelijkertijd vond op vrijdag 21 juni 2019 in 
Aken, niet ver van de 'Ende Gelënde'-acties, een 
geweldloze demonstratie voor meer 
klimaatbescherming door 36.000 voornamelijk 
studenten en scholieren plaats georganiseerd door 
de organisatie 'Fridays For Future'. Slechts enkele 
deelnemers van deze demo zouden zich daarna ook 
hebben aangesloten bij de radicale protestacties bij 
de bruinkoolmijnen. Volgens een woordvoerder van 
Fridays For Future zijn de doelen van hen en Ende 
Gelënde weliswaar hetzelfde, maar de 
actiemethoden niet. 

De Nederlandse actievoerders hebben via 
Indymedia.nl en de Facebookpagina's van de 
actiegroepen Code Rood en Extinction Rebellion NL 
en de speciaal opgerichte Facebookpagina 'Ende 
Gelënde NL' oproepen, video's, foto's en verslagen 
gedeeld. Daarnaast is ook de Duitse 
Facebookpagina 'Ende Gelënde' een belangrijke 

WOR..de, Tolizeipdsident erhebt Von,,,,eirfe gegen "Ende 
Gel,nde"', 26 juni 2019. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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informatiebron van de activisten. Op sommige 
beelden die online staan, wordt geweld van de 
politie tegen actievoerders getoond. In de tientallen 
reacties op de genoemde Facebookpagina's worden 
de protestacties voornamelijk gesteund. Daarnaast 
klinkt er kritiek door op de regeringen die te weinig 
zouden doen om het klimaat echt te redden. 'De 
grootste bronnen van CO2 uitstoot moeten zo snel 
mogelijk gestopt worden. Niet over 20 jaar, maar 
nu!', aldus de woordvoerder van Code Rood op 
Indymedia.nl. Wat betreft het geweld dat door 
actievoerders is gebruikt om zich toegang tot de 
mijnen en de sporen te verschaffen, stelt de 
woordvoerder: 'Wij zijn niet op zoek naar escalatie 
en confrontatie met politie, maar we laten ons niet 
tegenhouden'. De activisten spreken consequent 
over 'burgerlijke ongehoorzaamheidsacties' als het 
over hun protestacties gaat. 

Commentaar monitorspecialist 
In Weekbericht Internetmonitoring 23/2019 werd 
al geconstateerd dat er in Nederland steeds meer 
klimaatactivisten, verspreid over verschillende en 
voor een deel overlappende groepen, zijn die 
bereid zijn de grenzen van de wet op te zoeken. 
Radicale actiegroepen als GroenFront!, Code Rood, 
Wij Stoppen Steenkool en Fossielvrij Nederland 
voeren al enkele jaren geregeld geweldloze 
'burgerlijke ongehoorzaamheidsacties' uit in 
Nederland, waarbij de wet soms (bewust) wordt 
overtreden en actievoerders gearresteerd worden. 
Daarbij krijgen Nederlandse actievoerders steeds 
vaker steun van buitenlandse actievoerders, en 
gaan Nederlandse actievoerders ook de grens over 
om klimaatactivisten elders te steunen. Deze 
toename van het eco-protest met inmenging van 
internationale actievoerders is een beeld dat ook 
wordt geschetst in het deze week uitgekomen 50ste  
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de 
NL i V. De modus operandi van deze activisten is 
om met geweldloze burgerlijke 
ongehoorzaamheidsacties zoveel mogelijk media-
aandacht en aandacht op sociale media te 
genereren voor de (vermeende) problemen en 
misstanden die zij constateren. 

De protestacties in Duitsland tegen de 
bruinkoolwinning onder de naam 'Ende Gel.kide' 
trekken al enkele jaren Nederlandse actievoerders. 
Dit jaar waren het meerdere tientallen. Aanhangers 
van de actiegroepen GroenFront!, Code Rood, 
ASEED en Extinction Rebellion NL, die vorige week 
in Duitsland actief waren, behoren tot de meest 
radicale actievoerders binnen het Nederlands 
klimaatactivisme. Hoewel de actiegroepen zeggen 
geweldloos te werk te gaan, hebben enkele 
actievoerders een paar keer bewust de wet 
overtreden. Zo hebben actievoerders van Code 
Rood in 2017 de kolenoverslag in de haven van 
Amsterdam bezet, met als gevolg een flinke 
financiële schade door het stilleggen van de 
productie. En actievoerders van GroenFront! zijn in 
het verleden betrokken geweest bij de bezetting 
van het bedreigde Schinveldse bos vanwege de 
AWACS-vliegtuigen, de bezetting van de 
Betuweroute en de vernieling van enkele gentech-
velden van de Universiteit Wageningen. 

Overigens zien we de internationalisering van het 
klimaatprotest niet alleeen terug bij de radicale 
protesten. Ook de studenten- en 
scholierenprotesten georganiseerd door de 
internationale organisatie 'Fridays For Future', 
opgericht door de 16-jarige Zweedse activiste 
Greta Thunberg, worden door heel Europa 
gehouden. In Nederland is 'Fridays For Future NL' 
actief. Het is de vraag in hoeverre deelnemers van 
deze relatief grote maar niet-radicale 
demonstraties zullen overgaan tot radicalere acties. 
Vooralsnog lijkt dit niet of nauwelijks het geval te 
zijn, zoals ook bij Ende Gelnde bleek. 

https://www.nctv.nl/binaries/DTN50"/020samenvatting tcm31 
-395216.pd1' 

Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *** 
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Beste ontvanger, 
Per abuis is in het commentaar van de eerste bijdrage over salafistische aanjagers de naam vart-M4r 	vermeld als 
salafistisch aanjager. Deze kwalificatie van d47 

	
is onjuist. Onze excuses voor de verwarring. 

Met vriendelijke groet, 
Team Intemetmonitoring 

Van: Internetmonitoring - DRD 

Verzonden: vrijdag 5 juli 201916:44 
Onderwerp: Weekbericht Internetmonitoring 27/2019 

Weekbericht Internetmonitoring 27/2019 
28 juni — 5 juli 2019 

Geachte dames en heren, 

Hierbij ontvangt u het Weekbericht Internetmonitoring 27/2019 met de volgende onderwerpen: 

Inhoud 

1. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

• Vooraanstaande salafistische aanjagers misleiden moslimgemeenschap, gebruikmakend van DTN 

50 

sr 
	•1 	 ,• spreekt zich fel uit tegen Saoedisch Koningshuis 

• Pegida Nederland kondigt uitbreiding acties in Eindhoven aan 

di,-,,kt,t ,o; 	schrijft over gepolariseerde samenleving 

Graag wijzen we u op de disclaimer van het Weekbericht Internetmonitoring. Gelieve dit 
product niet zonder overleg verder te verspreiden. 
Met vriendelijke groet, 
Team Internetmonitoring 
Kerneenheid Analyse 
Nationaal Co&dinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen. De 

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 

het elektronisch verzenden van berichten. 
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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 vobr derde 
partijen zichtbaar is en herleidbaar kan zijn tot de 
overheid. 

Inhoudsopgave 

I. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

Vooraanstaande salafistische aanjagers misleiden 
moslimgemeenschap, gebruikmakend van DTN 50 

wk,,,M spreekt zich fel uit tegen 
Saoedisch Koningshuis 

Pegida Nederland kondigt uitbreiding acties in 
Eindhoven aan 

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

Vooraanstaande salafistische 
aanjagers misleiden 
moslimgemeenschap, 
gebruikmakend van DTN 50 
Op 24 juni 2019 publiceerde de Nationaal 
CoOrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV) het actuele Dreigingsbeeld Terrorisme 
Nederland (DTN 50). De terroristische dreiging in 
Nederland blijft 'substantieel': niveau 4 op een 
schaal van 5.' 

Er is met name vanuit politiek-salafistische hoek 
gereageerd op het gepubliceerde dreigingsbeeld. De 
salafistische aanjager ,  
postte een dag na de publicatie een stuk, getiteld: 

gaat 
met name in op passages uit het DTN die gaan over 
minderjarigen die opgroeien in jihadistische 
gezinnen of kinderen die onder invloed staan van 
salafistische aanjagers. Deze passages laten 
volgens 	 zien dat er een nieuwe dimensie 

Dre Oigsbeed Terrorisme Nederland 5n. 

wordt toegevoegd aan de jacht op moslims. aig for 
'74,Y1 

1,0 
vervolgt: 

ziet in ieder geval een nieuw slachtoffer op de 
voorgrond treden van deze gang van zaken:itall 

 	t; 
MEK° mtnew",, 43 De Facebookpost 
van er 	is op meerdere Facebookpagina's 
van salafistische (onder andere de Haagse as-
Soennah-moskee en Hollandistan) en jihadistische 
(Content4Muslims) organisaties en personen 
gedeeld. 

it 

-.:".1•';&k12r•M 

• slaat' 
MI met zijn Facebookpost. 	verwijt de 
overheid met 	 enerzijds 
door de moslimgemeenschap continue in het 
verdachtenbankje te zetten en te stigmatiseren en 
anderzijds voor eigen doeleinden met de 
moslimkoepels in gesprek te blijven. gm-A roept 
moslims op -  
omdat moslims daardoor niet serieus worden 
genomen. 

Hij 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van Analyse te verspreiden *''" 
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Commentaar monitorspecialist 
De reacties op DTN 50 van de NCTV komen 
voornamelijk uit de kringen van vooraanstaande 
aanjagers van de politiek-salafistische beweging in 
Nederland. Zij presenteren zich als 
belangenbehartigers van de gehele 
moslimgemeenschap en verzetten zich in die 
hoedanigheid tegen een gepercipieerde 
problematisering van moslims door de overheid. 
Als vooraanstaande salafistische aanjagers 
construeren onder meer 

ideologische beelden, gebaseerd op 
slachtofferschap van moslims in brede zin. Vanuit 
een complottheorie praten ze moslims in de 
Nederlandse samenleving een vervolgingswaan 
aan. Op basis daarvan willen ze de brede 
moslimgemeenschap mobiliseren in hun verzet 
tegen de overheid. Op deze wijze misleiden zij, op 
basis van het verkeerde begrip van inzichten van 
het DTN, de moslimgemeenschap. 

Bij gebrek aan inzichten in de democratische 
instituties en de functioneringswijzen daarvan 
kunnen deze vooraanstaande aanjagers de eigen 
achterban op het verkeerde been zetten. Zij 
denken over de Nederlandse overheid en staat in 
termen van autoritaire politiestaten van de landen 
van herkomst. De genoemde vooraanstaande 
figuren van de salafistische beweging suggereren 
dat de overheid (NCTV, AIVD, Ministerie van 
Justitie, Ministerie van Sociale Zaken) de islam en 
moslims bestrijdt. Daarnaast denken zij dat met 
name de AIVD en NCTV als veiligheidsdiensten 
opereren buiten de kaders van de rechtsstaat en 
buiten democratisch toezicht naar analogie van 
politiestaten. Zij ontberen eveneens inzichten in de 
rechtstatelijke verhoudingen en de taakstelling van 
de uitvoerende organisaties en denken dat 
belangstelling van veiligheidsdiensten vooral 
ingegeven is door repressieve intenties. 

De NCTV en AIVD vervullen maatschappelijke  

opdrachten en leggen hun bevindingen, zonder last 
en ruggenspraak, voor aan de samenleving. Zij 
beschermen de staat en de samenleving, inclusief 
de moslims en hun religieuze vrijheden. Niet de 
islam als geloof en niet moslims als 
bevolkingsgroep zijn problematisch in de ogen van 
de NCTV en AIVD, maar de politiek extremistische 
uitwassen van het salafisme en ongewenste 
vormen van buitenlandse inmenging. De NCTV en 
AIVD verstrekken middels hun berichtgeving en 
rapportages inzichten over de politieke en 
veiligheidsimplicaties van het salafisme in relatie 
tot extremisme en terrorisme. Dit stelt wel hoge 
eisen aan het communicatiebeleid van de overheid 
met betrekking tot deze risico's. Schiet deze tekort, 
dan krijgen genoemde salafistische aanjagers de 
kans om tegenstellingen tussen moslims en niet-
moslims c.q. overheid aan te wakkeren. 

Wrd spreekt 
zich fel uit tegen Saoedisch 
Koningshuis 

-.; 

Zo begon 	 afgelopen 
zondag 30 juni zijn post op Facebook. In deze post 
uitte 	felle kritiek op de Libische 
krijgsheer Khalifa Haftar, het Saoedische 
Koningshuis en riep hij 	op om zich van het 
Saoedische Koningshuis af te keren. 

Khalifa Belqasem Haftar is een Libische krijgsheer 
die grote delen van het oosten en westen van Libië 
in handen heeft, waaronder ook de olierijke 
gebieden. Hij wordt in zijn strijd gesteund door 
onder andere Saoedi Arabië en de Verenigde 
Arabische Emiraten. Op de grond wordt Haftar 
onder andere gesteund door salafistische milities 
die loyaal zijn aan het Saoedische Koningshuis. 

De Saoedische geestelijke Rabie'ibn Haadie al-
Madkhalie heeft volgens 

Zie onder andere: 'Haftar heeft iedereen tegen zich in het 
harnas gejaagd'. 09-04-2019. www.volkskrantini en 'Turkije 
dreigt met represailles tegen Libische militanten'. 30-06-2019. 
www.nrc.n1  
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In navolgende dagen werd deze post honderden 
keren geliked en bijna honderd keer gedeeld. Ook 
werd tientallen keren op de post gereageerd. 
Sommigen noemen Haftar een 'hond', anderen een 
`hufter'. Anderen vragen 	om een link 
naar de fatwa van al-Madkhali te plaatsen. 

Commentaar monitorspecialist 
Politiek-salafistische voormannen zoals '4'1~3, 
zijn kritisch ten aanzien van het Koningshuis van 
Saoedi Arabië en bekritiseren hun macht en 
autoriteit omdat de heerschappij van dit 
Koningshuis in hun ogen niet strookt met 
islamitische principes. De samenwerking en banden 
van het Saoedisch Koningshuis met de Verenigde 
Staten zijn een belangrijke reden voor politiek 
salafisten om voortdurend kritiek te uiten op het 
Koningshuis en hen als machthebber te 
deligitimeren. Politiek salafistische voormannen 
zoals 	zijn gebrouilleerd met 
salafistische voormannen die wél loyaal zijn aan 
het Saoedische Koningshuis en aan de geleerden 
zoals al-Madkhali die dit Koningshuis legitimeren. 

Salafisten die loyaal zijn aan het Saoedische 
Koningshuis worden in Nederland aangeduid met 
de term `selefi'. Deze 'selefi' uiten op hun beurt 
zeer felle kritiek op salafisten zoals 	die 
in hun ogen te kritisch zijn op het Saoedisch 
Koningshuis. 'Selefi' betitelen deze kritikasters van 
het Saoedische Koningshuis als ‘kharidr of 
`extremisten' — bijzonder zware diskwalificerende 
termen. 

Kharidjiet of Kharidji is een term ,,Jaarmee"met name 
salafisten verwijzen naar moslis - die in hun ogen het 
islamitische geloof verlaten hebben. 

De betrekkelijke grote hoeveelheid reacties op deze 
post laat zien dat men in salafistische kringen oog 
en aandacht heeft voor conflicten in moslimlanden. 
Voormannen zoals 	kunnen met scherpe 
opinies deze interesse en aandacht verder 
aanwakkeren. Door Haftar en het Saoedische 
regime te beschuldigen van het doden van 
moslims, plaatst 	het politieke conflict in 
Libië in een religieuze context. Hij grijpt dit conflict 
aan om zijn eigen online achterban te laten zien 
welke positie hij binnen het salafistisch spectrum 
inneemt, namelijk die van fervent tegenstander en 
criticus van het Saoedisch Koningshuis. Met dit 
soort opiniërende stukken voedt   vooral 
de verdeeldheid binnen salafistische kringen en 
voorziet hij deze van geopolitieke context. 

Pegida Nederland kondigt 
uitbreiding acties in Eindhoven aan 
De rechts-extremistische anti-islamactiegroep 
`Pegida Nederland' heeft via een videoboodschap 
van 	 op Twitter en 
Facebook aangekondigd om de anti-islamacties in 
Eindhoven 	 In de 
afgelopen weken heeft Pegida diverse 
demonstraties bij de Al Fourqaan moskee in 
Eindhoven gehouden of aangekondigd en tot twee 
maal toe een niet-aangemelde flyeractie bij deze 
Marokkaanse moskee gehouden. De protestacties 
hebben enkele keren tot kleinschalige gewelddadige 
confrontaties geleid met buurtbewoners en 
moslimjongeren, van wie velen van Turkse afkomst 
bleken te zijn. Al die keren moesten de 
protestacties van Pegida voortijdig op last van de 
politie en de gemeente worden beëindigd vanwege 
het gevaar voor de openbare orde en 
veiligheidsissues. 

De politie heeft drie mannen aangehouden die 
worden verdacht van het plegen van openlijk 
geweld tijdens de Pegida-demonstratie op zondag 
26 mei 2019 in Eindhoven. Drie mannen werden 
van hun bed gelicht en voor verhoor ingesloten. 
Vorige week deed de politie een oproep aan de 
betrokken relschoppers om zichzelf te melden, 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 25/2019. 
' 'Vier relschoppers aangehouden na verstoren Pegida- 
demonstratie in Eindhoven'. 02-07,-2019. www.ed.nl   
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omdat er duidelijke camerabeelden waren. Daar 
was geen reactie op gekomen. Een vierde man 
meldde zich uiteindelijk zelf. Eerder waren al tien 
personen aangehouden voor onder meer het gooien 
van stenen en andere voorwerpen. 

In de video stelt rv ,t 	een deadline tot 21 
juli 2019 aan de gemeente Eindhoven. Hij zegt dat 
hij doorgaat en wil dat het recht gehandhaafd zal 
worden zodat hij kan demonstreren waar hij wil, 
dus ook op de stoep voor een moskee. De 
gemeente is volgens hem bang voor de 

Daarom gaat 
hij voor 21 juli een nieuwe demo bij de Al Fourqaan 
moskee aanvragen. Als de gemeente niet akkoord 
gaat en de demo niet kan laten doorgaan, zal 
volgens 	de 	van de 
Pegida-acties in Eindhoven starten. Ook indien in de 
tussentijd onvoldoende toenadering door de 
gemeente wordt gezocht of hij het idee krijgt dat er 
niks gaat veranderen, zal 	die 

in gaan. 	_ 	dreigt met meer acties in 
andere probleemwijken en bij andere moskeeën in 
Eindhoven. Het maakt hem niet uit hoeveel geld en 
tijd dat gaat kosten. 	zegt niet bang te 
zijn voor geweld van moslims. 

In de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 juni 
2019 heeft Pegida Nederland een etalagepop 
verkleed als de profeet Mohammed op de stoep 
voor de Al Fourqaan moskee geplaatst. De pop 
droeg een bord van Pegida (met de tekst 'Geen 
islam wel vrijheid') en een flyer van Pegida. Pegida 
en 	= 	maakten via Instagram, Facebook 
en Twitter melding van de actie. Naast foto's van de 
pop verschenen op sociale media teksten als: 

In enkele reacties op Instagram en Twitter wordt de 
actie gesteund. Andere reacties zijn juist afkeurend 
en bevatten soms verwensingen of bedreigingen 
jegens 	j en Pegida. Iemand schrijft: 
`Hopelijk dat iedereen die achter deze actie zat 
geleid wordt of zodanig getroffen wordt door een 
zware ramp, pijnlijke ziekte of een wreed ongeval 
met de allerwreedste en pijnlijkste gevolgen die 
men kan bedenken. Inclusief Nazi ---;-,1 de 
hoerenzoon.' Andere reacties op Instagram zijn: 
'Volgensmijn houden jullie van de ISLAM want jullie 
spenderen daar tijd aan. OPKKREN JULLIE', 'Jullie 
zijn bijna Hitler 2 maar dan tegen de islam rot op! 
Jullie doen echt stoer maar later heb je spijt in je 
graf' en 'Wollah ik ben blij als jij dood bent en jouw 
konte likkers ook.' 

De extreemlinkse 'antifascistische onderzoeksgroep 
Kafka' reageert op Twitter met: '#Pegida houdt de 
druk erop in #Eindhoven: vannacht beeld van 
profeet geplaatst voor moskee.' Op de jihadistische 
Facebookpagina 'Content4Muslims' is een artikel 
van het Eindhovens Dagblad zonder verder 
commentaar gedeeld naar aanleiding van de 'pop-
actie'. Er zijn verder tientallen reacties op de 
Facebookpagina geplaatst waarin men de actie 
afkeurt.115~§iiiiiiMaii~~ 

reageert 
op Facebook: 	  

Hij meent dat dit incident aantoont dat 
de veiligheid van moskeeën in Nederland steeds 
meer in gedrang komt. 

'Pegida houdt de druk erop in Eindhoven: beeld van profeet 
geplaatst voor moskee'. 29-06-2019. www.ed.nl   
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Commentaar monitorspecialist 
De acties van de anti-islamactiegroep 'Pegida 
Nederland' worden de laatste jaren nog maar door 
een handvol volhardende actievoerders uitgevoerd. 
Pegida probeert met de anti-islamacties in 
Eindhoven de aandacht van de media te trekken en 
op sociale media propaganda voor de eigen zaak te 
voeren. Door de kleinschalige gewelddadige 
confrontaties tussen politie en anti-
pegidademonstranten en dreigementen over en 
weer op sociale media kregen de acties van de 
afgelopen weken volop aandacht in de media en 
vanuit de moslimgemeenschap. Echter, er waren 
deze week relatief weinig reacties op de 'pop-actie' 
en er was nauwelijks media-aandacht. Vandaar 
wellicht dat ,,41~ 	deze week met 
een video en 	 aan de gemeente 
Eindhoven kwam, met de mededeling dat er 
mogelijk een uitbreiding en verharding van de 
acties in Eindhoven komt. Om alsnog media-
aandacht te krijgen en vast te houden, zal Pegida 
mogelijk nieuwe stappen moeten zetten qua modus 
operandi. Andere wijken en moskeeën in Eindhoven 
lijken in beeld te komen voor nieuwe acties. Welke 
acties er precies gaan volgen - indien de gemeente 
volgens 	niet voldoet aan zijn 

is nog niet bekend. 

Pegida en 	nemen in hun reacties op 
sociale media vaak de slachtofferrol op zich. De 
vrijheid van hun demonstratierecht zou worden 
beperkt. De gemeente zou te weinig doen om het 
recht te handhaven, niks doen tegen gewelddadige 
moslims (hoewel er verdachten zijn aangehouden) 
en 	 omdat Pegida- 
actievoerders in hun ogen steeds worden beperkt 
in hun demo's terwijl ze zich altijd aan de wet 
zeggen te houden maar de 

geen strobreed in weg wordt 
gelegd. 

Mocht het komen tot nieuwe Pegida-acties bij 
moskeeën in Eindhoven, dan lijken tegenreacties 
vanuit de moslimgemeenschap, buurtbewoners en 
mogelijk ook links-extremistische hoek niet 
uitgesloten. Mogelijk kan het wederom tot 
kleinschalige gewelddadige confrontaties leiden. Dit 
zal vervolgens ongetwijfeld wederom door Pegida 
in de (sociale) media worden gebruikt voor hun  

propaganda en om de gemeente Eindhoven aan te 
spreken op haar vermeende tekortkomingen in de 
handhaving van het demonstratierecht voor 
iedereen. 

schrijft over 
gepolariseerde samenleving 
De  

heeft op 1 juli 2019 een Facebookbericht geplaatst 
getiteld Ytt,77"14F,•54,q~'VCI,)fflh''"M'-~ 	Daarin 
schrijft hij over de gepolariseerde Nederlandse 
samenleving. Hij doet dit door een incident aan te 
halen om de in zijn ogen licht ontvlambare, 
gepolariseerde samenleving te typeren. 

begint met het beschrijven van een sec langs 
de lijnen van 'moslims' en 'niet-moslims' 
gepolariseerde samenleving: 	EM-mi 

MENIEMIMMEMENEMPEMA 
"..,w,~1 Het 

gevolg hiervan is dat er een scheidslijn in de 
samenleving is ontstaan van aan de ene kant een 
groep die moslims als gevaarlijke terroristen ziet en 
aan de andere kant een groep die denkt dat alle 
autochtone niet-moslims moslimhaters zijn. Dit 
schisma zorgt er volgens 	voor dat er in 
de praktijk steeds vaker oplopende spanningen zijn 
tussen de twee groepen. 

Vervolgens benoemt 	een incident op een 
evenement waar hij recent bij aanwezig was dat die 
oplopende spanningen moet onderstrepen: 

11111~111111111111111111~11- 
111511~111111111~311111~~ 

MEE 
-mwri vervolgt dat dit voorval aantoont 

dat men geen geduld meer met elkaar heeft. 

In de volgende passage geeft EL zijn duiding aan 
het voorval: 	  
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De schuld voor de gepolariseerde Nederlandse 
samenleving en licht(er) ontvlambare burgers legt 

bij de anti-islamcampagne van de afgelopen 
jaren. Hij verwijt de media 

-EMOMia~affnit*~~ 
en politiek 
111~~1~W§M~§ ELIMM 
INIffir dat zij geprofiteerd hebben van die 
campagne. 

kiest bewust termen waarmee hij impliceert 
dat de 'niet-moslim' per definitie handelt vanuit 
een anti-moslim motief en de 'broeder' in dit 
voorbeeld niets anders kan dan fysiek handelend 
optreden; een wanhoopsdaad. 	vervormt 
hiermee niet alleen de werkelijke verhoudingen, hij 
vergoelijkt daarmee ook de gewelddadige reactie 
van deze 'broeder'. 

Overigens is het anders doen voorstellen van 
zaken en het aannemen van een slachtofferrol een 
beproefde methode die ook terug te zien is in 
extreem-rechtse kringen, zoals bij Pegida 
Nederland (zie elders in dit Weekbericht 
Internetmonitoring over een Pegida-actie in 
Eindhoven). 

Commentaar monitorspecialist 
staat bekend om het veelvuldig ageren 

tegen een vermeend anti-moslimklimaat in 
Nederland en het leveren van kritiek op krachten 
die daar in zijn ogen verantwoordelijk voor zijn; de 
politiek, media en overheidsinstanties. Ook het 
bericht aï....~~ volgt 
een voor hem vertrouwd narratief waarin hij 
moslims exclusief als slachtoffers van externe 
factoren neerzet. Bovendien portretteert hij 
moslims als homogene groep en plaatst deze 
tegenover 'niet-moslims'. Daarmee polariseert 

zélf bij uitstek en draagt hijzelf bij aan de 
polarisatie tussen, in dit geval, 'moslims' en 'niet-
moslims' waar hij juist aandacht voor vraagt. 

In de tekst gebruikt 	enkele formuleringen 
waarmee hij de slachtofferrol op een subtiele 
manier probeert om te draaien. Zo stelt hij ten 
eerste dat 	 al vele jaren 
gevoed worden met anti-islam sentimentenen. Op 
deze manier framed hij het optreden van de 

in het vervolgens door hem 
aangehaalde voorbeeld al als handelend vanuit een 
islamofobisch motief. Ook de verwijzingen naar 
zowel de 'niet-moslim' als de 'moslim' in het 
voorbeeld zijn op zo'n manier geformuleerd dat de 
eerste als aanstichter en de laatste als slachtoffer 
gezien moet worden. 

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