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Disclaimer 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de Directie Analyse en Strategie (DAS) van de 
Nationaal CoOrdinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV). Het bevat een beschrijving van 
wat er naar aanleiding 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 

Centrum Ar-Rahmah in Veenendaal officieel van 
start als stichting en organiseert benefietweekend 

Al-Yaqeen: 'veerkracht van moslims vergroten' 

Sabeel Holland organiseert retreat-weekend 

Links-extremisten in actie tegen katholieke 
conservatieve organisatie 'Civitas Christiana' 

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

Centrum Ar-Rahmah in Veenendaal 
officieel van start als stichting en 
organiseert benefietweekend 
Centrum Ar-Rahmah [barmhartigheid] is sinds 6 
oktober 2017 actief op Facebook. Bijna een jaar 
later - op 4 oktober 2018 — deelt het initiatief foto's 
op haar Facebookpagina van een envelop van de 
Kamer van Koophandel met de tekst: 'stichting Ar-
Rahmah is officieel een feit'. Ar-Rahmah is een 
initiatief dat zich naar eigen zeggen inzet voor 
armoedebestrijding en geestelijke verzorging. Dit 
doet het door activiteiten aan te bieden die passen 
binnen de islamitische alternatieve geneeskunde 
zoals roqyah en hidjaamah. Ook schrijft het een 
voedselbank en een eigen (online) winkel te 
beheren, verzorgt het maatschappelijke dienst-
verlening en biedt het lessen aan. De stichting 
streeft ernaar om gratis hulpverlening aan te bieden 
aan 'iedereen die dit nodig heeft'. Hoewel het 
centrum in Veenendaal gevestigd is, schrijft het 'dit 
concept in bestaande organisaties in Nederland te 
integreren zodat de mensen die deze hulpverlening 
nodig hebben niet helemaal naar Veenendaal 
hoeven te komen.' Naast een Facebookpagina 
onderhoudt Ar-Rahmah ook een eigen website. 

Uit de online berichtgeving blijkt dat Ar-Rahmah 
onder leiding staat van 
Deze salafistische prediker is in het verleden ook 
actief geweest voor de salafistische stichting 
Taubah uit Veenendaal. Zo verscheen 

in een video van stichting Taubah waarin 
hij antwoord geeft op vragen van aanwezigen bij 
een buurtiftar in juni 2018. Momenteel is hij 
betrokken bij het salafistische initiatief 
Islamplanning.nl uit Eindhoven. Op de facebook- 

Geestei 	 sneetjes in de 
huid worden aangebracht, een plastic cup op de huid wordt 
geplaatst en vacuum wordt gezogen. Hiermee wordt getracht 
afvalstoffen middels bloed uit het lichaam af te voeren en 
spieren goed te doorbloeden. 

Actief onder de Facebookpagina 'Baytoe-arrahmah 
Veenendaal:. 

• Actief onder de Facebookpagina 'Ar-Rahmah-Shop'. 
www.ar-rahmah.nl   
Zie bericht Facebookpagina Stichting Taubah, 17 juni 2018. 
Aan dit initiatief zijn meerdere salafistische predikers 

verbonden. Zie voor duiding van Islamplanning.nl Weekbericht 
Internetmonitoring 23/2018. 

pagina van Islamplanning.nl zijn meerdere video's 
met 	 geplaatst waarin hij 
onder andere les geeft in 'de basiskennis van islam' 
en Tawhied [monotheïsme]. 

Ar-Ramah heeft op 26 tot en met 28 oktober 2018 
een benefietweekend georganiseerd dat live op de 
Facebookpagina van de stichting werd uitgezonden. 
Voorafgaand is de benefiet onder andere door 
Islamplanning.nl aangekondigd en gepromoot. Op 
maandag 29 oktober schrijft Ar-Ramah dat er 
'wegens succes een bonusdag is georganiseerd'. De 
video's zijn tientallen keren gedeeld en hadden 
duizenden views. Tijdens deze vier dagen is er naar 
eigen zeggen ruim 14.000,- euro opgehaald. Van 
deze donaties zegt Ar-Ramah de huur van het pand 
en vaste lasten te betalen, de bibliotheek te 
onderhouden en medicijnen aan te schaffen. 

Commentaar monitorspecialist 
Benefietacties zijn een beproefde werkwijze van 
salafistische initiatieven om in relatief korte tijd 
grote sommen geld in te zamelen. Zo is naast Ar-
Rahman ook Islamplanning.nl de laatste weken 
actief bezig geweest om 'dragers' [vaste 
donateurs] te werven en donaties te verzamelen 
om in de financiering te kunnen voorzien. Sociale 
media spelen hierin een sleutelrol via welke de 
benefietacties veelal live te volgen zijn en getracht 
wordt bereik te genereren. 

Stichting Ar-Rahmah maakt onderdeel uit van een 
een salafistisch netwerk waarin verschillende 
salafistische predikers, stichtingen en (online) 
initiatieven bij betrokken zijn. Met de officiële 
oprichting van stichting Ar-Rahmah lijkt dit 
netwerk het aanbod van diensten verder uit te 
breiden en verder te professionaliseren. Met haar 
werkzaamheden, activiteiten en diensten richt Ar-
Rahmah zich op kwetsbare en huipbehoeftige 
groepen in de samenleving. Ar-Rahmah volgt 
hiermee een langetermijnstrategie om geleidelijk 
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aan invloed te winnen binnen een brede doelgroep. 
Deze kunnen zo op subtiele wijze in aanraking 
komen met gedachtegoed waarin 
onverdraagzaamheid, en anti-democratische en 
anti-integratieve opvattingen onmiskenbaar 
aanwezig zijn. In Weekbericht Internetmonitoring 
38/2018 is een vergelijkbare situatie beschreven 
met betrekking tot stichting Resala in Hilversum. 

Al-Yaqeen: 'veerkracht van 
moslims vergroten' 
Stichting Al-Yaqeen (verbonden aan de Haagse as-
Soennah moskee) is voornemens een reeks 
interventiebijeenkomsten te organiseren onder 
begeleiding van 	 en 

. De stichting wil dat met de 
bijeenkomsten: 'inzichten vanuit de Islam en 
(positieve) psychologie bij elkaar worden gebracht 
om de veerkracht van moslims te verhogen bij 
confrontatie met angst, onbegrip en zaken die de 
geloofsuitoefening en functioneren in de 
samenleving kunnen frustreren.' Met de slogan 
'help ons de veerkracht van moslims te vergroten' 
worden Nederlandse moslims opgeroepen een 
enquête in te vullen. De enquête bestaat uit een 
aantal vragen: tegen welke problemen lopen 
moslims aan, geslacht, leeftijd, regio, afkomst, 
hoogst genoten opleiding, beroep, het aantal jaren 
dat iemand praktiserend is en of het al dan niet 
gaat om een bekeerling. 

Aanleiding voor het initiatief is dat moskeeën (met 
name in de regio Haaglanden) steeds vaker worden 
bedreigd vanuit rechts-extremistische hoek, aldus 
het Samenwerkingsverband Islamitische 
Organisaties Regio Haaglanden (SIORH). De 
overheid moet die dreiging 'absolute prioriteit' 
geven, vindt de organisatie. 'Moslimhaat moet 
keihard worden gestraft.' Al-Yaqeen deelde onlangs 
een dreigbericht gericht tegen de as-Soennah, met 
de tekst: 'Een bom er op. Weg met die Allah 
flikkers.' Dit is volgens de stichting 'een voorbeeld 
van één van de vele berichten die moskee as-
Soennah deze dagen ontvangt'. 

https://al-vacieen.com/veerkrachtflfbclid=IwAR2rINSA7   
1beISEJ7Ku812En003UsK82N5Trsc105rOUAMyRrNy3Lxulc64 

Zie Facebook Al-Yageen 

Commentaar monitorspecialist 
Moskeeën en islamitische instellingen in Nederland 
krijgen geregeld te maken met geweldsincidenten. 
De aard en frequentie baart de moslimgemeen-
schappen veel zorgen. Op sociale media is de angst 
voor groei van anti-moslimsentimenten en de 
'manifestatie van moslimhaat' een terugkerend 
thema. De snelste en felste reactie was afkomstig 
van de as-Soennah moskee in Den Haag en het 
Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties 
Regio Haaglanden (SIORH). 

Binnen salafistische kringen vormen anti-
islamitische tendensen een bijzonder punt van 
aandacht. Dergelijke tendensen bevestigen het 
bestaande beeld van een anti-islamitische 
samenleving en een gemeenschap van gelovigen 
die onder druk staat. Salafisten werpen zich graag 
op als de 'ware' vertegenwoordigers van de islam. 
Salafisten willen niet alleen het zelfbewustzijn van 
moslims vergroten maar willen ook aanzetten tot 
actie ter bescherming van moslimgemeenschap- 

Zie o.a. ook Weekbericht Internetmonitoring 38/2016, 
43/2016, 3/2018, 7/2018, 40/2018, 43/2018 
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pen. Zo kunnen zij effectiever de gewenste rol als 
woordvoerders van moslimbelangen op zich 
nemen. Door de sentimenten te verwoorden die in 
bredere moslimkringen leven, nemen salafistische 
instellingen als as-Soennah zichtbaar (politiek) 
stelling en kunnen zij aan invloed winnen, met als 
mogelijk gevolg dat de kloof tussen moslims en 
niet-moslims verder vergroot wordt. 

.Sabeel Holland organiseert retreat 
De organisatie Sabeel Holland maakte op 24 
oktober 2018 via de eigen Facebookpagina melding 
van een retreat dat door hen georganiseerd wordt. 
Het retreat, met als onderwerp ‘Usool al-Khilaaf: 
meningsverschillen binnen de islam en haar 
fundamenten', gaat van vrijdag 7 tot en met 
zondag 9 december 2018 plaatsvinden in de 
'omgeving Ede'. Specifieke details over de locatie 
zullen volgens de organisatie volgen. Voor de prijs 
van 99 euro (80 euro voor inschrijvingen voor 29 
oktober) kan men deelnemen aan het weekend. Het 
is alleen toegankelijk voor 'broeders' en de voertaal 
van het retreat is Engels. 

Afbeelding 

Sabeel Holland onderhoudt naast een 
Facebookpagina ook een website. Op die laatste 
wordt een retreat omschreven als 'een uniek 
concept waarin studenten een geheel weekend 
doorbrengen op een afgehuurde campus'. Tevens is 
te zien dat naast het komende retreat eerder ten 
minste twee soortgelijke activiteiten zijn 
georganiseerd. Zo is op de website een 
promotievideo te vinden van een retreat die eerder 
met Dar al-Fahm is georganiseerd. Hierin zijn 
onder andere 

te zien. In de video wordt 
uitgelegd wat men kan verwachten tijdens een 
retreat. Er worden bijvoorbeeld studiesessies, 
koran-kringen, nachtgebed en groepsactiviteiten 
(sport) georganiseerd. Sabeel Holland wil moslims 
'gereedschap en de kunde geven om invloedrijke 
gelovigen te zijn'. 

Bij het thema van het retreat in december 2018 
staan drie vragen centraal: (1) waarom en wanneer 
treedt er een meningsverschil op, (2) welke soorten 
meningsverschillen zijn er, en (3) hoe dienen wij 
ons op te stellen ten aanzien van de 
meningsverschillen en wat zijn de gevolgen 
hiervan? Deelnemers gaan deze drie vragen en het 
overkoepelende thema aan de hand van een 
'correct' theoretisch kader toepassen op en plaatsen 
tegenover het grotere geheel van de sharia 
[islamitische wetgeving]. 

Ook het islamitische onderwijsinstituut Dar al-
Fahm, dat verbonden is aan Moslimjongeren 
Almere, heeft op haar Facebookpagina de 
aankondiging voor het retreat-weekend gedeeld. 
Dar al-Fahm kwam in 2016 in opspraak vanwege 
georganiseerde 'Ardennenweekenden' in België. 
Hier ging het om een combinatie van 'ideologische 
training' en sportactiviteiten. Eén van de sprekers 
tijdens zo'n weekend was de omstreden prediker 

Commentaar monitorspecialist 
Sabeel Holland is mogelijk al langer actief gezien 
de betrokkenheid bij de organisatie van eerdere 
retreats. De online activiteiten van Sabeel Holland 
(onder de eigen naam) zijn echter pas recent 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 11/2016 
`Radicale moslims trainen opnieuw in de Ardennen', 4 april 

2016, Gazet van Antwerpen ,  
4 
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opgestart; de website is sinds januari 2018 
geregistreerd en de Facebookpagina is sinds juni 
2018 actief. Er is op dit moment echter nog geen 
sprake van een grote online achterban; de 
Facebookpagina heeft 37 likes en 36 volgers. 

Gezien de eerdere gastsprekers, thema's en 
(eerdere) samenwerking tussen Dar al-Fahm en 
Sabeel Holland lijkt de organisatie een salafistische 
achtergrond te hebben en deze met haar 
activiteiten ook actief uit te dragen. Dar al-Fahm is 
verbonden aan Moslimjongeren Almere en beide 
initiatieven zijn actief aanjagers van politiek-
salafistisch gedachtegoed. In deze context lijkt het 
aannemelijk dat de deelnemers aan het retreat een 
eenzijdig beeld van de verschillende interpretaties 
van de islam gedoceerd krijgen vanuit een — in de 
ogen van de organisatie — 'correcte' invalshoek. 

Het is onduidelijk wie precies de initiatiefnemers 
achter Sabeel Holland zijn. Gezien de nauwe 
samenwerking met Dar al-Fahm en soortgelijke 
weekendactiviteiten die eerder onder de naam van 
die organisatie zijn georganiseerd, lijken de 
personen achter Sabeel Holland en Dar al-Fahm op 
zijn minst deel uit te maken van hetzelfde 
salafistische netwerk. Het is, vanwege de 
commotie die bij eerdere weekenden die door Dar 
al-Fahm zijn georganiseerd, zelfs mogelijk dat het 
hier om een schaduworganisatie gaat. 

Links-extremisten in actie tegen 
katholieke conservatieve 
organisatie 'Civitas Christiane' 
Links-extremistische actievoerders hebben naar 
eigen zeggen in de nacht van 24 op 25 oktober 
2018 een heimelijke actie uitgevoerd bij het 
hoofdkantoor van 'Civitas Christiana' in Heilig 
Landstichting (bij Nijmegen). In een claim op de 
website Indymedia.nl staat dat er '9 stellingen op 
de deur [zijn] gespijkerd en de directe omgeving is 
opgeleukt met vele stickers met diverse 
progressieve boodschappen'. Enkele teksten op de 
stickers waren 'Zwarte Piet is racisme' en 'Good 
Night White Pride'. Volgens de links-extremistische 
actievoerders is het nodig een progressief antwoord 
te bieden tegen het zeer conservatieve wereldbeeld 
van dit soort organisaties. 'Ze zien het als hun 
missie om katholieke beschaving te verspreiden en 
om de progressieve waarden die voortkwamen uit 
bijvoorbeeld de Franse revolutie en de sociale  

bewegingen uit de vorige eeuw teniet te doen. De 
term cultureel marxisme valt niet (de term 
regenboogterreur, bekend in extreem rechtse 
kringen, valt wel), maar de paralellen met de nieuw 
rechtse beweging en de alt-right zijn niet van lucht', 
zo staat er op Indymedia. 
Afbeelding 

De actie is online op diverse extremistische en 
populistische linkse (Doorbraak) en rechtse pagina's 
(weblog 	) vermeld of gedeeld. 
In een reactie op de websites Cultuurondervuur.nu  
en Geziningevaar.nl laat Civitas Christiana weten 
dat de 'anti-gezin vandalen' en 'Zwarte Piet haters' 
bij 'Nacht und Nebel' over het hek van het 
afgesloten terrein zijn geklommen, de deur van het 
gebouw hebben beschadigd en het terrein met 
diverse 'links-extremistische stickers' hebben 
volgeplakt. Er is bij de politie aangifte van het 
vandalisme gedaan. Op de website staat tevens te 
lezen dat deze actie kort volgt op 'het gewelddadige 
optreden van homoactivisten en linksradicalen 
tegen Civitas Christiana voor de bibliotheek van 
Nijmegen'. De naar eigen zeggen vreedzame 
demonstranten van Civitas zouden daarbij zijn 
aangevallen en tegen de grond zijn gewerkt. Het 
incident zou zijn gefilmd door een cameraploeg van 
BNNVARA. 

Op de Facebookpagina 'Cultuur onder vuur' van 
Civitas Christiana wordt fel actie gevoerd voor het 
behoud van 'Zwarte Piet' en worden de 
tegenstanders van deze figuur (zoals leden van de 
radicale actiegroep 'Kick Out Zwarte Piet') 
neergezet als 'Zwarte Piet-haters', 
'problemenmakers' en 'anti-democratisch'. Andere 
campagnes van Civitas Christiana dragen namen als 
'gezin in gevaar' en 'klap uit de school / klassen op 
de knieën voor de Islam'. Deze laatste campagne is 
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gericht tegen de vermeende 'islamisering en 
indoctrinatie via scholen'. 

Commentaar monitorspecialist 
'Civitas Christiana' maakt deel uit van de 
internationale conservatieve katholieke organisatie 
'Tradition, Family and Property'. In Nederland 
houdt Civitas Christiana zich bezig met diverse 
acties die voortkomen uit een uiterst conservatief 
wereldbeeld. De organisatie en haar campagnes 
kunnen online op steun rekenen van diverse 
rechts-extremistische groepen en individuen en 
worden door links-extremisten gezien als 
'extreemrechts'. Sommige denkbeelden van de 
organisatie komen inderdaad overeen of vertonen 
raakvlakken met 'alt-right' of met die van rechts-
extremistische groepen. 

Links-extremisten voeren geregeld acties uit tegen 
(vermeende) rechts-extremisten. Heimelijke 
nachtelijke acties vallen binnen de gebruikelijke 
modus operandi. Daarnaast is geweld tegen 
(vermeende) rechts-extremisten volgens sommige 
links-extremisten toegestaan. De recente acties 
tegen Civitas Christiana passen in het beeld van de 
toenemende confrontaties tussen radicale 
actievoerders ter linker- en ter rechterzijde van het 
ideologische spectrum in 'linkse bolwerken' als 
Nijmegen en Amsterdam. Hiermee zal ook in de 
nabije toekomst rekening mee moeten worden 
gehouden, zeker nu de 'Zwarte Piet'-discussie 
online weer volop gevoerd gaat worden en 
(buitenwettelijke) acties op straat van pro- en 
contra-actievoerders niet uitgesloten kunnen 
worden. 
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1. Extremisme, radicalisei- ifig 
en polarisatie 

Al-Hayat publiceert nieuwe ISIS 
propagandavideo uit de 'Inside the 
Khilafah' serie 
Al-Hayat - één van de propagandabureaus van ISIS 
- heeft op 30 oktober 2018 een nieuwe video uit de 
'Inside the Khalifah'serie gepubliceerd. De video, 
die zestien minuten duurt, start met beelden van de 
strijd in het Midden-Oosten. Hierin zijn onder 
andere zelfmoordaanslagen en gewonde strijders te 
zien die deelnemen aan de gewapende strijd. Deze 
beelden worden afgewisseld met oude beelden van 
het dagelijks leven in het 'kalifaat' en gedode ISIS 
commandanten 	 • en;, 

In de video wordt daarna opgeroepen om aanslagen 
te plegen 'in their lands' wanneer het niet mogelijk 
is om naar Syrië af te reizen [hijra] om deel te 
nemen aan de gewapende strijd. Bij deze oproep 
worden beelden gedeeld van aanslagen die de 
laatste jaren in het Westen zijn gepleegd, 
waaronder in Parijs en Nice door - of uit naam van -
ISIS. Ook wordt er een audioboodschap van 

uitgezonden die in een gesprek met de 
politie alarmcentrale trouw zweert aant-4- 
Op een kaart worden locaties weergegeven waar de 
laatste jaren aanslagen zijn gepleegd. 

Vervolgens wordt het internationale falen om de 
propaganda van ISIS van het internet te 
verwijderen en het belang van sociale media om de 
'online jihad' te voeren, benadrukt. Ook wordt er 
gesuggereerd dat (westerse) overheden online ISIS 
communities hebben opgezet en bestaande 
communities hebben geïnfiltreerd. Hiermee zou 
informatie zijn verzameld over het 'kalifaat', 
desinformatie zijn verspreid over het ISIS-
leiderschap en haar instituten met het uiteindelijke 
doel om deze te ondermijnen en de 'eensgezindheid 
van ISIS-leden en haar aanhangers te doorbreken'. 

Tenslotte wordt er opgeroepen 'geen nieuws meer 
te geloven anders dan de centrale media 
propagandabureaus van de Islamitische Staat en de 

opende op 12 juni 2016 in nachtclub `Pulle' in 
Orlando - Florida het vuur op bezoekers waarbij 50 personen 
omkwamen en 53 gewonden vleien, 

online jihad te blijven volhouden net zoals de 
broeders aan het front'. 

Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
'Inside the Khilafah' is een propagandaserie 
waarvan de eerste video in juli 2017 werd 
gepubliceerd. De voorlaatste video dateerde uit 
februari 2018. De serie bestaat uit video's waarin 
de kijker een romantisch inkijkje wordt gegeven in 
het 'kalifaat' en kijkers meerdere malen worden 
opgeroepen door (o.a. westerse) ISIS strijders om 
aanslagen in het westen te plegen. 

De boodschap die ISIS in deze video uitdraagt 
gebruikt de organisatie al enige tijd in haar 
propaganda. Nu het niet meer beschikt over een 
'kalifaat' ligt de nadruk veelal op volharding, 
vastberadenheid en eensgezindheid. Met gebruik 
van oude beelden van gedode commandanten en 
het dagelijkse leven in het 'kalifaat' wordt getracht 
de utopie van het kalifaat levend te houden. 

Door ISIS en door ISIS sympathisanten worden al 
jaren instructies gedeeld op met name Telegram 
over het (heimelijk) voeren van de 'online jihad'. 
Daarbij worden bijvoorbeeld instructies gedeeld 
voor het veilig aanmaken van meerdere profielen 
voor verschillende sociale media platformen. Er 
wordt in deze video gesproken over infiltraties van 
ISIS communities. Hiermee klinken er zorgen door 
die de organisatie heeft over de huidige status van 
de 'online jihad' die zo noodzakelijk is voor de 
verspreiding van de ideologie, rekrutering van 
symphatisanten en het in stand houden van de 
utopie van het 'kalifaat'. 

Meerdere ISIS onderzoekers hebben na de 
publicatie van de video op sociale media hun 
verbazing geuit over de slechte kwaliteit van de 
video. Ondanks spelfouten, het gebruik van oude 
beelden en een scene uit een Hollywood film zijn er 
signalen waargenomen dat (bewerkte) beelden uit 

2 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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waarschuwt 	dat hij de Belgische staat 
verantwoordelijk acht voor 	 _ 
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de video aftrek vinden op Facebook in het 
Nederlandste taalgebied. 

Woedende reactie a 
na intrekking 

Belgische nationaliteit 
Op 23 oktober 2018 besloot het Hof in Antwerpen 
dat de nationaliteit van kaltala" 

wordt afgenomen.  

. Een groepering die begin 2010 actief was in 
met name de Vlaamstalige delen van België. 
Sharia4Belgium werd in 2015 door de Belgische 
rechter aangemerkt als terroristische organisatie. 
Reeds in 2016 werd 	samen met andere 
leiders en tientallen leden van S4B in hoger beroep 
veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Hij kreeg 
een gevangenisstraf van 12 jaar opgelegd. 

Op 29 oktober 2018 werd op de Facebookpagina 
'Free Aseer 	 ' een 
verklaring van 	geplaatst. Deze werd de 
daaropvolgende dagen gedeeld in verschillende 
Nederlandstalige jihadistische groepen. In de 
verklaring geeft 	aan geen spijt te hebben 
van zijn jihadistische activiteiten in België en nog 
steeds overtuigd te zijn van zijn idealen. 

EMERMIEMEIMISIIENMERIIIIIIIMEMM 
MM1111111111~1.11111111~1111~111 
~111111111111111111111~~~11~111511 

In de video is gebruik gemaakt van een scene uit 'The Dark 
Kn 4 ht' . 

verliest Belgische nationaliteit , 
NOS, 23 oktober 2018.  

Zie b.v. 'Straf leiders Sharia4Belgium in hoger beroep 
bevestigd', de Volkskrant, 27 januari 2018. 

Commentaar monitorspecialist 
is één van de belangrijkste en 

charismatische voormannen in de Nederlandstalige 
jihadistische beweging. Hij spreekt zich 
voortdurend expliciet en onomwonden uit als 
jihadist, ook nu hij in detentie zit en zijn Belgische 
nationaliteit heeft verloren. In Nederlandstalige 
jihadistische online kringen wordt voortdurend 
aandacht gevraagd voor zijn situatie. 

verwierf voor zijn detentie populariteit 
vanwege zijn manier van prediking en zijn 
charismatische media-optredens. Hij kan daarnaast 
ook beschouwd worden als een rolmodel voor 
jihadisten (in spé). Het lot en levensverhaal van 

`resoneert' namelijk met de jihadistische 
boodschap. Als jonge Vlaming vond 	naar 
eigen zeggen zijn islamitische identiteit opnieuw 
uit. Eerst verdiepte hij zich niet in de islam of het 
Arabisch, maar participeerde in de Belgische 
samenleving waar 'institutioneel racisme' aan de 
orde van de dag is. Uiteindelijk omarmde hij naar 
eigen zeggen het ware geloof [het jihadisme] en 
richtte hij een groep medestanders op die — net als 
hij — werden veroordeeld tot lange straffen. In dit 
levensverhaal keren elementen terug die centraal 
staan in de jihadistische ideologie: terugkeer naar 
het ware geloof [de jihadistische beginselen] en de 
strijd tegen onrechtvaardige, democratische 
regimes die moslims onderdrukken. 

Het is de vraag of 	na vrijlating en 
mogelijke uitzetting naar Marokko nog een actieve 
rol kan vervullen als organisator of prediker in de 
Nederlandstalige jihadistische beweging. 
Waarschijnlijk biedt de Marokkaanse overheid hem 
maar beperkte ruimte om de jihadistische ideologie 
te propageren. De kans bestaat dat de 
Marokkaanse overheid hem in zijn vrijheden zal 
beperken. Dat neemt niet weg dat de narratieven 
over 	als 'standvastige moslim', strijdend 
tegen onrechtvaardige regimes naar alle 
waarschijnlijkheid nog lange tijd zullen blijven 
circuleren in Nederlandstalige jihadistische kringen. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *' 
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Confrontaties links- en rechts-
extremisten vooralsnog in de kiem 
gesmoord 
De geplande demonstratie tegen links-extremisme 
van de kleine neonazi-groep 'RVF Nederland' op 10 
november 2018 in Nijmegen gaat niet door. De 
gemeente staat niet toe dat er voor kraakpand 'De 
Grote Broek' wordt gedemonstreerd vanwege de 
zorg om 'escalatie'. De actiegroep roept nu op om 
op 10 november 'casual' bij elkaar te komen op een 
nader te bepalen plek en tijdstip. Dit zal via 'de 
gebruikelijke kanalen' worden gecommuniceerd, zo 
meldt RVF Nederland op de eigen website. 'RVF 
Nederland' stelt online dat de gemeente Nijmegen 
en 	 'met twee maten meet en 
links-extremisten de vrije hand geeft'. 
De oproep voor een geplande tegendemonstratie 
vanuit links-activistische en -extremistische hoek 
onder de noemer 'Nijmegen Tegen Racisme' blijft 
van kracht, zo staat op Indymedia.nl. Op deze 
website staat dat de rechts-extremisten zich 
'bezinnen op alternatieve vormen van protest' en 
dat dit betekent 'dat er een gerede kans bestaat dat 
de nazi's van RVF alsnog op 10 november naar 
Nijmegen komen.' 

Daarnaast zijn actievoerders van de rechts-
extremistische actiegroepen 'Stop Antifa Terreur' en 
'Young Activist Together' afgelopen zaterdag 3 
november 2018 in auto's op weg naar Den Haag 
voor een tegenactie bij de AFA -demo 'Geen Mens is 
Illegaal' gecontroleerd en gespot door de politie. 
Eén actievoerder is aangehouden vanwege het niet 
kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs. 

Zie voor meer info over de demo: Weekbericht 
Internetmonitoring 41/2018. 

AFA is de afkorting voor de links-extremistische actiegroep 
'Anti-Fascistische Actie'. Volgens AFA waren 700 mensen 
aanwezig bij de demo voor vluchtelingen. 

• 

Desondanks claimen deze actiegroepen online ook 
in Den Haag te zijn geweest en actie te hebben 
gevoerd tegen links-extremisten en voor 'Fort 
Europa'. Onder andere met spandoeken, graffiti en 
sticker plakacties. Daarvan zijn foto's op Facebook 
geplaatst. De plek, de Koekamp bij Den Haag 
Centraal Station, die kgrw,-;7,.- ;- 	hen had 
aangewezen als demonstratieplek, hebben ze 
afgewezen. In een reactie op Facebook stellen de 
rechts-extremisten dat ook hier de burgemeester 
met twee maten meet: 'Dit tuig [de links-
extremisten, red.] mag en kan daar gewoon ze 
gang gaan tussen kinderen en winkelende 
gezinnen? Waar wij geen 1 moment van agressie 
getoond hebben heeft deze organisatie ongeveer 2 
jaar geleden op het kerkplein de boel zo uit de hand 
laten lopen dat dit eindigde met 166 arrestanten. 
deze burgermeester is zo partijdig als het zijn kan... 
beste burgermeester uw denkt toch zeker niet dat 
wij hier ophouden! Wij wensen u en uw collega's 
een hele fijne drukke zaterdag toe mvg Young 
Activist Together & Stop Antifa Terreur!' 

De beide groepen claimen ook achter de campagne 
'laatzenietlopenmaarrennen' te zitten, als reactie op 
de campagne van AFA laatzenietlopen'. De 
bedoeling van beide campagnes is om de 
ideologische tegenstanders van een tegengeluid te 
voorzien, desnoods via een (gewelddadige) 
confrontatie. 
De rechts-extremisten verwijzen naar de website 
laatzenietlopenmaarrennen.nl, maar die is (nog) 
niet actief als actiewebsite (er staat iets anders op, 
over een bedrijf 'Bruno' uit Londen). Toch staat 
wanneer je deze pagina bezoekt bovenaan het 
tabblad in de browser weldegelijk 'Young Activist 
Together - In Hoc Signo Vince's', waaruit blijkt dat 
deze pagina waarschijnlijk toch in het bezit van de 
rechts-extremisten is. Mogelijk dat er in de 
toekomst alsnog oproepen of acties op deze website 
vermeld worden. 

Commentaar monitorspecialist 
De (aangekondigde) demonstraties van `RVF 
Nederland' in Nijmegen en van 'Stop Antifa Terreur' 
in samenwerking met 'Young Activist Together' in 
Den Haag, passen in het beeld van de laatste 
maanden dat rechts-extremisten zelfverzekerder 
zijn geworden en er niet voor terugdeinzen om de 
confrontatie met links-extremisten op te zoeken. 
Ook al is dat op plekken waar veel meer links-
extremisten aanwezig zijn. Deze ontwikkeling 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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wordt ook beschreven in een deze week 
' verschenen NCTV-rapport over rechts-
extremistisch geweld. Ook het verwijt van de 
rechts-extremistische groepen dat gemeenten en 
burgemeesters met twee maten zouden meten en 
de vrijheid van meningsuiting voor hen blijkbaar 
niet geldt bij het toestaan van demonstraties en 
acties, is een terugkerend thema binnen het 
radicaal rechtse discours online.. 

De actiegroepen 'Stop Antifa Terreur' en 'Young 
Activist Together' roepen online op tot geweld 
tegen extreemlinks en 'hun vrienden' en 
verheerlijken geweld tegen linkse extremisten, 
moslims en migranten. Ook het nieuwe initiatief 
'laatzenietlopenmaarrennen', waarbij de tactiek van 
'AFA' wordt overgenomen, is daarvan een uiting. 
Tot voor kort was op openbare webpagina's van 
rechts-extremistische actiegroepen nauwelijks 
sprake van zulke openlijke geweldsdreiging en 
verheerlijking van geweld. 

De neonazistische actiegroep 'RVF Nederland' 
(soms ook actief onder de namen 'RVF Landstorm' 
of ‘Landstorm Nederland') bestaat in de kern uit 
slechts een handvol aanhangers, die met name 
actief is in de regio's Nijmegen en Oss. Van RVF als 
groep gaat over het algemeen geen 
geweldsdreiging uit. Wel zijn enkele leden van RVF 
in het verleden individueel betrokken geweest bij 
geweldsincidenten. 

Het is voorstelbaar dat demonstraties of discussies 
over bepaalde thema's in de nabije toekomst 
mogelijk tot kleinschalige gewelddadige 
confrontaties tussen links- en rechts-extremistische 
actievoerders zal leiden. De aard en omvang van 
dergelijke confrontaties in Nederland staan 
overigens niet in verhouding tot gewelddadige 
confrontaties tussen links- en rechtsextremisten in 
bijvoorbeeld Duitsland. 

NCTV, 'De golfbewegingen van rechts-extremistisch geweld 
in West-Europa - Aard, ernst en omvang van de rechts- 
extremistische geweldsdreiging in West-Europa, inclusief • 
Nederland', oktober 2018. 

Zie ook Weekebericht Internetmonitoring 39/2018. 
Zie verder ook Weekbericht Internetmonitoring 41/2018. 

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

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

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

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

Inhoudsopgave 

I. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

Salafistisch initiatief 'Een Vrijgevige Oemmah' 
verder als 'Een Nieuwe Bladzijde' 

ontplooit in toenemende 
mate activiteiten in - of gericht op - Nederland 

Identitair Verzet sluit moskee in Geleen af met 
een fietsslot 

gemsvgam: mogelijk 15 dagen de cel in 
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Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Salafistisch initiatief 'Een 
Vrijgevige Oemmah' verder als 
'Een Nieuwe Bladzijde' 
'Een Vrijgevige Oemmah' is een salafistisch 
hulpverleningsinitiatief. Op Facebook heeft het sinds 
1 mei 2015 meerdere Facebookpagina's 
onderhouden: 'Een Vrijgevige Oemmah' en 'De 
Vrijgevige Oemmah Zusters'. In het verleden heeft 
het initiatief zich onder andere ingezet ten behoeve 
van de bouw van de As Sounnah moskee in 
Tilburg. Ook initieerde het projecten in onder 
andere Marokko waar het 'offerdieren' doneerde 
aan hulpbehoevende families en zamelde het geld 
in voor kankerpatiënten. 'Een Vrijgevige Oemmah' 
deelde op haar Facebookpagina ook regelmatig 
oproepen van andere stichtingen, waaronder SOS-
Stichting uit Tilburg. 

Op 25 april 2018 kondigde het initiatief op haar 
Facebookpagina een stop aan: 'zoals jullie al 
hebben gemerkt is de pagina niet meer actief, 
dat komt omdat wij op dit moment andere 
prioriteiten hebben [...] misschien in de toekomst 
weer in Shaa Allaah'. Ook roept het donateurs op 
om donaties stop te zetten. Op 17 oktober 2018 
schrijft het initiatief op haar Facebookpagina dat 
het voornemens is om weer actiever te worden op 
sociale media en 'met de wil van Allaah de pagina 
Een Vrijgevige Oemmah naar een ander niveau te 
brengen'. Om dit te bewerkstelligen wil het middels 
live-uitzendingen wekelijks educatieve lessen en 
activiteiten gaan ontplooien die 'nuttige kennis over 
de islam aan de oemmah overdragen'. Hierbij 
worden vragen zoals: 'hoe onze kinderen op te 
voeden' behandeld. Bij deze lessen en activiteiten 
zullen ook geleerden uit Marokko aanwezig zijn om 
vragen van kijkers te beantwoorden. 

Oe Paceouokpagina 'De Vrijgevige Oemmah Zusters' heeft 
voor het laatst in maart 2018 een bericht geplaatst en is 
daarna verwijderd. 
1  Zie Facebookbericht 29 april 2018, Facebookpaulna Een 
Nieuwe Bladzijde'. 

Zie bijvoorbeeld Facebookbericht 2 december 2015, 
Facebookpagina 'Stichting Al-Bir'. 

Zie bijvoorbeeld Facebookbericht 19 augustus 2018, 
Facebookpagina 'Een Nieuwe Bladzijde". 

In het verlengde van deze koerswijziging wijzigt het 
begin november 2018 de naam naar 'Een Nieuwe 
Bladzijde'. In een video die op 
op de Facebookpagina wordt geplaatst licht 

deze naamswijziging toe. 
benadrukt dat 'Een Vrijgevige Oemmah' als 
hulpverleningsinitiatief is gestopt wegens 

van de beheerders van het 
initiatief. Wel zegt  
door te gaan wanneer er een MallIMEREM 
binnenkomt maye.afflimiumela . 

kondigt aan dat 'Een Nieuwe Bladzijde' 
een online initiatief is voor mensen 

WENWERIM~E Hij zegt dat 'Een 
Nieuwe Bladzijde' zich voornamelijk richt op 

ammanim. 'Een Nieuwe Bladzijde' wordt 
volgens HIRIM ook beheerd door, 

j22Bigtl,  

Commentaar monitorspecialist 
De koerswijzing van 'Een Nieuwe Bladzijde' om 
educatieve lessen en activiteiten te gaan 
organiseren passen in een reeks van vormende 
activiteiten die georganiseerd worden door 
verschillende (politiek) salafistische intiatieven om 
het eigen (onverdraagzame) gedachtegoed te 
verspreiden. Er zijn in Nederland tientallen 
salafistische initiatieven die vergelijkbare lessen en 
activiteiten organiseren. Dit gebeurt zowel 
zelfstandig als in netwerkverband. Uit openbare 
informatie lijkt 'Een Nieuwe Bladzijde' vooralsnog 
geen onderdeel uit te maken van een 
salafistisch netwerk. 

'Een Nieuwe Bladzijde' heeft sinds de koers-
wijziging nog geen educatieve lessen of 
activiteiten op haar Facebookpagina aangekondigd. 
Een koerswijzing van een hulpverlenings- 
organisatie naar educatief vormingswerk komt niet 
vaak voor en roept een aantal vragen op. Zo is 
het onduidelijk welke geleerden uit Marokko 
betrokken (gaan) zijn bij de online lessen, 
is het nog onbekend welke activiteiten en 
waar deze georganiseerd gaan worden en is het 
onbekend hoe het initiatief de lessen en 
activiteiten gaat financieren. Tenslotte is het niet 

Een voorbeeld van een derge.: Alafistisch netwerk is actief 
in Eindhoven waar onder andere het initiatief Islamplanning.ni 
in actief is. Zie Weekbericht Internetmonitoring 23/2018. 



Commentaar monitorspecialist 
is een zeer omstreden 

prediker die al geruime tijd actief is, zowel online 
als in de fysieke ruimte. Hij heeft als 
doorgewinterde voorman banden in zowel de 
salafistische als jihadistische gemeenschappen. 

neemt een ambigue houding aan ten 
aanzien van jihadisme èn heeft zich dit jaar ook 
explicieter geuit over de legitimiteit van bepaalde 
vormen van jihadistisch geweld. Dit jaar herhaalde 
hij namelijk in een Facebookbericht zijn standpunt 
uit 2015 ten aanzien van het gebruik van bepaalde 
vormen geweld tegen 

'Pt MAYAMik 
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duidelijk hoe het initiatief 'hang- en straatjongeren' 
gaat bereiken aangezien het initiatief vooralsnog 
alleen op sociale media actief lijkt te zijn. Uit open 
bronnen is niet op te maken wie de beheerders zijn 
van het initiatief. 

• ontplooit 
in toenemende mate activiteiten in 
- of gericht op - Nederland 

deelde op 7 november 
2018 via Facebook een flyer van een lezing die hij 
zou geven in moskee EI Fath in Maastricht. De 
lezing, die op 	 plaatsvond, 
had als thema 
De lezing was volgens de flyer in het Nederlands en 
toegankelijk voor zowel 'broeders' als 'zusters'. 

Daarnaast heeft 	 eerder dit jaar, begin 
augustus en begin september 2018, tweemaal een 
lezing gegeven in de 

y3. Hij biedt hiertoe geregeld proactief zijn 
diensten aan moskeeën aan. Zo schrijft hij in een 
Facebookbericht op 27 september 2018: 

arie 	-CA 

WEIMINIMME1111~111UA 
, zo 

luidt één van de reacties. 

In een ander bericht op Facebook van 16 oktober 
2018 vroeg 	 zijn achterban om antwoord 
te geven op de vraag wat het beste halal-restaurant 
van Nederland is: 

Andere activiteiten die op de Nederlandse of 
Nederlandstalige markt zijn gericht, zijn online 
curssusen voor hadieth- en Koran-wetenschappen 
en het leren van Arabisch. Hij vraagt hier een 
financiële bijdrage voor van de deelnemers. Ook 
plaatst 	 Nederlandstalige berichten 
waarin hij islamitische kleding te koop aanbiedt. 

Ondanks een toenemende focus op de Nederlandse 
markt, geeft Z._wam dj in zijn Facebookprofiel aan 
nog steeds in de 	a 	E' 	'e-Ta-MA 
woonachtig te zijn. 

Ook gaf hij in een ander Facebookbericht eerder dit 
jaar na een racistisch geweldsincident in België 
'zusters' adviezen om zich met geweld te (kunnen) 
verdedigen tegen islamofobe aanvallen. 

omdat hij naar eigen zeggen zou 'walgen' van 
Nederland. Toch bleef 	 ook in Nederland 

. J:Jkbericht Internetnionitoring 16/2018. 
Zie Weekbericht Internetmonitoring 27/2018. 

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



actief door bijvoorbeeld te prediken in moskeeën, 
zoals 
Ook onderhield hij contact met zijn Nederlandse 
achterban via Facebook. Eerder dit jaar 
constateerde de NCTV al dat 	 in maart 
van dit jaar wederom actief was met het ontplooien 
van activiteiten in Nederland. Nu komen daar 
bezoeken in augustus, september en november bij. 

Het feit dat hij een podium krijgt in gevestigde 
salafistische moskeeën zoals 

toont aan dat hij status geniet binnen 
die gemeenschappen. Ook worden (oude) 
videobeelden van preken van 	 gedeeld 
op activistische en jihadistische Facebookpagina's 
met duizenden volgers. Bovendien heeft hij zelf op 
zijn Facebookprofiel bijna 4.000 volgers. Deze 
aspecten wijzen op een vermogen van 
om zich een platform toe te eigenen, de bereidheid 
van anderen om hem deze te bieden en het forse 
bereik dat hij heeft via sociale media kanalen. 

blijft daarom een prominente rol spelen op 
het Nederlandse toneel. 

Gezien zijn status en legitimiteit binnen 
salafistische gemeenschappen in Nederland en zijn 
ambigue houding ten aanzien van het gebruik van 
(jihadistisch) geweld, is 	 iemand die een 
(grote) radicaliserende invloed kan uitoefenen op 
kwetsbare personen. Daarom is de constatering dat 

zich vaker in Nederland bevindt of zich 
in toenemende mate op Nederland richt en daar 
ook een platform krijgt, een zorgelijke 
ontwikkeling. 

Identitair Verzet sluit moskee in 
Geleen af met een fietsslot 
Aanhangers van de rechts-extremistische 
actiegroep 'Identitair Verzet Limburg' hebben 
naar eigen zeggen - in de nacht van 15 op 16 
november 2018 de poort naar de Al-Houda moskee 
in Geleen afgesloten met een fietsslot. Ook zijn er 
honderden flyers en posters verspreid in de naaste 
omgeving. De sleutel van het slot zouden de 
actievoerders op het gemeentehuis hebben 
ingeleverd. Identitair Verzet wil dat de moskee 
wordt gesloten en zinspeelt op meer acties. Ook 
roept de actiegroep op een online petitie te tekenen 
waarin de sluiting van de moskee wordt geëist. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 13/2018  
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'Identitair Verzet Limburg' claimt de actie van 
afgelopen nacht op Facebook. In deze claim schrijft 
de actiegroep dat de moskee is 'gesloten' vanwege 
'extremisme'. 'Deze moskee is veelvuldig in het 
nieuws geweest omtrent het witwassen van 
(jihadistisch) geld, het ronselen voor de jihad, het 
verzamelen van onderdelen voor machinegeweren 
en er werden duizenden kilo's aan drugs gevonden 
op het terrein', zo staat in de verklaring van 
Identitair Verzet op Facebook. 
In een loods op het terrein van de moskee werden 
in april 2018 inderdaad drugs gevonden. Maar 
volgens justitie was er geen bewijs dat de moskee 
daarbij betrokken was. Justitie stelde geen 
vervolging in en stopte het onderzoek. 

Op sociale media betuigen tientallen mensen steun 
aan de actie van Identitair Verzet. Enkele berichten 
op Facebook luiden: 
il»MitjtL~: »ZaZialate~ffitairignet1 

en 

Limburger,n1, 'Actiegroep sluit poort van moskee in Geleen 
af met fietsslot', 16 november 2018. 
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Een bestuurslid van de moskee in Geleen zegt 
tegenover De Limburger dat er 'steeds meer angst 
onder onze bezoekers' heerst en ze zich 'onveilig' 
voelen. In de moskee zouden ongeveer 500 
moslims bidden, onder wie veel vrouwen en 
kinderen. Het bestuurslid wil met de burgemeester 
in gesprek gaan over de problematiek. 

Commentaar monitorspecialist 
Net als enkele andere rechts-extremistische 
actiegroepen (zoals Pegida, Rechts in Verzet) voert 
Identitair Verzet op verschillende plekken in 
Nederland geregeld actie tegen de vermeende 
islamisering van de maatschappij. De geweldloze 
maar vaak intimiderende acties van Identitair 
Verzet zijn vooral gericht tegen (vermeend) 
radicale islamitische en salafistische scholen en 
moskeeën. In de afgelopen jaren ging het bij deze 
acties voornamelijk om het bezetten of afsluiten 
van gebouwen of het ophangen van spandoeken bij 
gebouwen. Vorige maand werd een demonstratie 
van Identitair Verzet tegen en bij de as-Soennah 
moskee nog verboden door de burgemeester van 
Den Haag en alleen toegestaan op een alternatieve 
locatie uit angst voor ongeregeldheden met 
bezoekers en omwonenden van de moskee. 
De omstreden salafistische Al-Houda moskee in 
Geleen is in het verleden vaker het doelwit geweest 
van acties door Identitair Verzet; 

Hoewel het steeds om kleinschalige geweldloze 
acties en een handvol actievoerders gaat, proberen 
rechts-extremistische actiegroepen als Identitair 
Verzet met het genereren van zoveel mogelijk 
(sociale) media-aandacht te suggereren dat het om 
grootschalige en breed gedragen acties gaat. 
Gezien de claim op internet moet er in de toekomst 
rekening worden gehouden met meer van 
dergelijke acties door Identitair Verzet tegen de 
moskee in Geleen, maar ook tegen 'omstreden 
moskeeën' elders in Nederland. 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 46/2017. 

mogelijk 15 
dagen de cel in 

, laat deze week 
via sociale media weten dat hij binnenkort 15 dagen 
de cel in moet omdat hij 'uit principe' weigert een 
boete te betalen van €750 voor het niet aanmelden 
van een demonstratie. Het gaat om een 
demonstratie van 	 op 
de bouwgrond van een moskee in Enschede, 
waarbij met 'varkensbloed' gesprenkeld zou zijn. 

kreeg op 	j een boete van 
€750 door het OM opgelegd, omdat hij de demo 
niet had gemeld bij de gemeente. 	was 
er eerder al door de gemeente op gewezen dat dit 
verplicht is.: 	1, laat op Facebook weten 
dat hij weigert de boete te betalen 

WW-YAW 	Op Twitter laat wzimm deze 
week weten dat de onaangekondigde actie tegen 
'Zwarte Piet' op het Mediapark in Hilversum, waarbij 
geen arrestaties plaatsvonden, opnieuw een 
voorbeeld is van het 'meten met twee maten'. 

Op sociale media zijn aanhangers en 
sympathisanten van 	 een 
steunactie begonnen om geld in te zamelen. Het 
geld is volgens hen nodig omdat 	al 
jaren kosten maakt voor diverse acties namens 

en 

. Verder staat in de oproep op 
Facebook voor steun aan 

Z1e weekbericht Internetmonitoring 46/2010. 
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' Het is 
overigens niet de bedoeling dat het geld van de 
donaties wordt gebruikt voor het betalen van de 
boete, die 	 immers weigert te betalen. 

In de online oproepen gebruiken de sympathisanten 
en aanhangers de hashtags #Steun 	en 
#StopMetenMet2Maten. In de reacties online op de 
mogelijke gevangenisstraf van 
reageren de sympathisanten boos op vooral de 
overheid, het OM en 'links': '' 

Anderen laten op sociale media weten dat ze gaan 
doneren of al hebben gedoneerd en spreken hun 
steun uit voor .  

Commentaar monitorspecialist 
Diverse rechts-extremistische actiegroepen wijzen 
er online op dat zij geregeld worden beperkt in hun 
vrijheid van meningsuiting en recht op 
demonstratie, vaak met gebruik van de hashtag 
#MetenMet2Maten. Pegida en Identitair Verzet 
stellen in hun online propaganda bijvoorbeeld dat 
'moslims', 'Turken' en 'linkse fascisten' wel in 
Nederland onaangekondigd mogen demonstreren 
en daarvoor niet worden beboet of aangehouden, 
terwijl zij zelf door gemeenten vaak worden 
beperkt in hun demo's tegen moslims of links-
extremisten ondanks de aanmelding van hun 
demo's. 

Ook deze situatie rond 	 zal door Pegida 
en haar sympathisanten worden gebruikt voor 
eigen propaganda om het vermeende 'meten met 
twee maten' naar voren te brengen. Tevens roept 
het geregeld vooraf verbieden of verplaatsen van 
demonstraties door gemeenten met verwijzing naar 
de handhaving van de openbare orde, vragen op of 
een grondrecht (vrijheid van meningsuiting) niet al 
te makkelijk aan de kant wordt geschoven met een 
verwijzing naar de veiligheid en openbare orde. 

6 
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I. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Sinterklaasfeest stuit op 
weerstand binnen salafistische en 
jihadistische kringen 
Verschillende jihadistische en salafistische 
initiatieven en aanjagers hebben de afgelopen 
periode via sociale media opgeroepen om vooral 
niet deel te nemen aan het Sinterklaasfeest. In het 
bijzonder klinkt er in die kringen kritiek door op 
moslims die deelnemen aan Sinterklaas. 

De omstreden prediker, 	via diverse online 
kanalen, waaronder zijn online initiatief 

een 
YouTube-video waarin hij ingaat 

op het Sinterklaasfeest. De video heeft als titel • i 
• 

W.g731M spreekt in de video over islam als een 
complete levenswijze die alle levensdomeinen 
bestrijkt. Hij betoogt dat deelname aan het 
Sinterklaasfeest en het 'vereren' en 'aanbidden' van 
Sinterklaas als goedheiligman een vorm van shirk 
[afgoderij] en kufr [ongeloof] is. Moslims zouden 
volgens 	daarom ver weg moeten blijven 
van het vieren van Sinterklaas. 

Een andere kritiekpunt dat 	noemt is het 
aanleren aan kinderen van 'list en bedrog' door hen 
te laten geloven in iets dat niet bestaat sec om het 
krijgen van snoep en cadeaus. In plaats van het 
deelnemen aan feestdagen als Sinterklaas zouden 
moslims juist islamitische feestdagen als Eid aI-Fitr 
(Suikerfeest) en Eid al-Adha (Offerfeest) moeten 
aangrijpen als aanleiding om iets te vieren en hun 
kinderen een mooie dag te schenken. Op die manier 
ben je volgens 	- namelijk tevens bezig met 
het 'behagen' van Allah. 

speelt in de video alvast in op kritieken 
die hij verwacht te krijgen op de boodschap die hij 
hier deelt ('anti-integratief, haatdragend en 
onverdraagzaam'), maar noemt het juist een poging 
om het karakter van 'de eigen religie' uniek te 
houden en te beschermen. 

Diverse andere online initiatieven - waaronder 
prominente initiatieven waar jihadistisch 
gedachtegoed wordt verspreid - delen de video; 
'Ahlus-Sunnah Publicaties II' [die bij het delen de 
opmerking plaatsen Zffilaill~l~  

eenheid Dawah' en 'Op weg naar Jannah -
Paradijs'. Tezamen hebben deze platformen 
tienduizenden volgers. 

Andere salafistische en jihadistische personen, 
organisaties en groepen uiten ook kritiek. De 
activistische, jihadistische Facebookpagina 'Content 
4 Muslims Over Everything' (C4MOE) deelt een 
afbeelding van het politiek-salafistische online 
initiatief 'Uwkeuze.net' waarop Sinterklaas en de 
begeleidende tekst: 'geen onschuldig kinderfeestje' 
staat. Daarbij zijn de woorden en tekst 'shirk' 
[afgoderij], 'bid'ah'[innovatie], 'racisme', 'bedrog' 
en 'imitatie van de niet-moslims' geplaatst. C4MOE 
meent evenals 	dat moslims weg moeten 
blijven van het feest (door hen omgedoopt tot 
'Shirkerklaas') en noemt het geen gewoonte van 
moslims (het houdt het imiteren van niet-moslims, 
'kuffar', in). Uwkeuze.net  zelf deelt naast de 
afbeelding ook een link naar een door Uwkeuze.net  
bewerkt artikel van het activistische online initiatief 
`Moslims in Dialoog' waarin het moslims eveneens 
met klem wordt afgeraden om aan Sinterklaas deel 
te nemen. 

Ook de prediker 

reageert op zijn Facebookprofiel op Sinterklaas. 
Hoewel hij racisme verkeerd en onislamitisch 
noemt, vindt hij het in zijn ogen onislamitische 
karakter van het Sinterklaasfeest erger' 

~i§§5:~MINIIIMMEMMEM ) • 
Commentaar monitorspecialist 
Er is in de brede samenleving discussie over het al 

], 'Content 4 Muslims Over Everything', 'De 
Zie ook ook Signalement Radicalisering en Terrorisme 2/2018. 
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dan niet deelnemen aan het Sinterklaasfeest en 
over de wijze waarop die feesten gevierd moet 
worden. Dit soort debatten zijn kenmerkend voor 
een open democratische samenleving. Echter, het 
uiten van standpunten en meningen wordt vanuit 
het perspectief van de democratische rechtsorde 
problematisch wanneer deze een intimiderende, 
dwingende of vrijheidsbeperkende werking hebben 
en maatschappelijke polarisering tot gevolg 
hebben. 

Salafisten gebruiken in deze periode van het jaar 
veelvuldig social media-kanalen om 
Nederlandstalige moslimgemeenschappen 'te 
waarschuwen' en hen sterk te ontraden om deel te 
nemen aan sociale activiteiten rondom Sinterklaas. 
Ze vertrekken daarbij vanuit de (salafistische) 
gedachte dat hun interpretatie van de islam 
superieur is en onverenigbaar is met andere niet-
islamitische gebruiken en regels. Salafisten treden 
voortdurend buiten hun eigen gemeenschappen en 
spreken andere moslims aan op hun — in hun ogen 
— 'religieuze plicht' om zich afkerig op te stellen in 
het sociale verkeer tijdens de feestdagen in de 
decembermaand. Daarmee voeren salafisten 
sociale controle en druk uit op andere moslims. Dit 
kan tot gevolg hebben dat religieus anders 
georiënteerde moslims zich beperkt voelen in hun 
religieuze vrijheid. 

In salafistische en jihadistische kringen wordt in 
aanloop naar bepaalde feestdagen (zoals Kerst, 
Oud & Nieuw en Sinterklaas) die zij als niet-
islamitisch beschouwen consequent en fel geageerd 
tegen deelname aan deze feestdagen. Deelname 
aan deze feestdagen zou zeer zondig zijn en 
getuigen van ongeloof, omdat deze feestdagen in 
strijd zouden zijn met de islam. Op die manier 
spelen salafisten slim in op gevoelens van twijfel en 
schuld onder moslims die zich afvragen hoe zij — en 
hun kinderen - zich tot, van oorsprong niet-
islamitische feestdagen moeten verhouden. De 
boodschap van salafisten impliceert dat moslims 
die feestelijkheden in de decembermaand niet 
actief mijden zich in wezen buiten de 
moslimgemeenschap plaatsen en hun kinderen 
kwaad doen. Dit soort da'wa-offensieven van 
salafisten tijdens de decembermaand kunnen een 
intimiderende werking hebben op Nederlandse 
moslims, met name op ouders met een islamitische 
achtergrond wiens kinderen op scholen deelnemen 
aan allerlei feestelijke activiteiten in de maand 
december. Salafistische aanjagers zoals 
lijken zich hier goed van bewust te zijn, getuige 
zijn eigen uitspraken. 

Zie bijvoorbeeld Weekbericht Internetmonitoring 51/2017. 

Groei aanbod 'islamitische 
rechtskennis' in salafistische 
kringen 
'Islamitische rechtskennis' wordt op diverse locaties 
in Nederland (onder andere in Utrecht, Almere, Ede, 
Eindhoven, Den Haag, Amsterdam en Veenendaal) 
aan moslimjongeren aangeboden in combinatie met 
de Arabische taal. Het aantal salafistische centra, 
moskeeën en organisaties dat een dergelijk 
opleidingstraject organiseert, lijkt te zijn gegroeid. 
Onlangs (oktober 2018) is moskee Tawhid in 
Amersfoort een 'Tawhid en Fiqh Academy' (vrij 
vertaald: academie voor theologie, dogmatiek en 
rechtskennis) begonnen. Deze academie wordt met 
name getrokken door 

, beter bekend als 
en biedt een compleet curriculum 

'islamitische rechtskennis' dat het volgende behelst: 
dogmatiek en theologie, korankunde, ethiek en 
omgangskunde, koranexegese, grondslagen van het 
islamitisch recht, islamitische rechtskennis, 
islamitische jurisprudentie en gezinskunde. De 
Arabische taal maakt uiteraard een wezenlijk 
onderdeel uit van het curriculum. In het vak 
'Islamitische gezinskunde' komen onderwerpen aan 
de orde die te maken hebben met de rolpatronen 
tussen mannen en vrouwen, verbod op vermenging 
der seksen, huwelijk en polygamie. Hoewel de 
'tawhid' (lees theologie en dogmatiek) een 
belangrijke component lijkt te zijn van het 
curriculum van de Amersfoortse academie is het 
opmerkelijk dat dat de nadruk meer ligt op vakken 
die gerelateerd zijn aan het islamitisch recht. De 
naam van het vak 'islamitische rechtskennis' [al-
Ulum ash-Shar'iyyal staat in feite voor sharia 
[goddelijke wet- en regelgeving] en de daaraan 
gerelateerde kennisdomeinen. 

Afbeelding van de gegeven lessen: nadruk op sharia in 
het curriculum van de 'Tawhid en Fiqh Acadamy' 
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NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 48/2018 

Commentaar monitorspecialist 
Het breed en verspreid aanbod van 'islamitische 
rechtskennis' lijkt te duiden op een verschuiving 
van de focus van de politiek salafistische beweging 
in Nederland van kennisoverdracht over islamitisch 
geloof sec (dat wil zeggen theologie, dogmatiek en 
rituelen) naar meer institutionele aspecten van de 
islam, namelijk het recht en samenlevings-
vraagstukken. In het huidige aanbod tekent zich 
een tweetal patronen af. Aan de ene kant de 
nadruk op sharia gerelateerde vraagstukken. Aan 
de andere kant de focus op afwijzing van de 
westerse normen en waarden, met name op het 
terrein van verhoudingen tussen mannen en 
vrouwen onder het mom van islamitische 
rechtsnormen en regels voor het islamitische gezin. 
Hiermee legt het curriculum van 'islamitische 
rechtskennis' de (cognitieve) basis voor de 
ontwikkeling van afwijzende houdingen door 
moslimjongeren van individuele vrijheden, gelijke 
rechten tussen mannen en vrouwen en 
burgerschap. Hoewel het hier op het oog gaat om 
zuiver religieuze thema's, moeten deze 
onderwijsactiviteiten gezien worden in de bredere 
context van politiek (theocratische) agenda van de 
salafisten. 

Online oproepen voor 'gele 
hesjes'-protest in Nederland 
Op sociale media zijn in de afgelopen dagen diverse 
oproepen van individuen voor zogenaamde 'gele 
hesjes'- protesten in Nederland verschenen. Zo 
wordt via het Twitteraccount 'Gele Hesjes NL' (bijna 
1.000 volgers) en de - inmiddels besloten - 
Facebookgroep 'Gele Hesjes NL' (bijna 12.000 
leden) opgeroepen om op zaterdag 1 december 
2018 vanuit het hele land naar Den Haag te komen. 
De bedoeling is om in de buurt van de Tweede 
Kamer en het Binnenhof te gaan demonstreren. De 
demo in Den Haag is niet aangemeld bij de 
gemeente. Ook zijn er op sociale media oproepen 
verschenen om op 1 december lokaal, spontaan of 
georganiseerd, actie te voeren. Voor het protest in 
Nijmegen is een Facebook-evenement aangemaakt. 
Slechts enkele tientallen mensen geven aan te 
zullen deelnemen. Toch verwacht de organisatie, 
die het protest bij de gemeente heeft aangemeld, 
hier enkele honderden deelnemers. 

De protestbeweging is komen overwaaien vanuit 
Frankrijk en later ook België. In Frankrijk richtten 

Stand rond het middaguur op 30 november 2018. 
Idem 

de 'gilets jaunes' zich in eerste instantie tegen de 
verhoogde brandstofprijzen. Daarna kwamen er 
allerlei eisen en grieven tegen de overheid bij. In de 
afgelopen twee weken zijn in Frankrijk diverse, 
soms gewelddadige protestacties van de gele-
hesjes-beweging geweest. In Frankrijk zijn bij de 
protesten tot nu toe twee doden en honderden 
gewonden gevallen. 

De 'gele hesjes' in Nederland omschrijven zich op 
Facebook als een geweldloze burgerbeweging. Ze 
zijn naar eigen zeggen niet links- of rechts, maar 
mensen uit de lage en middenklasse die zich via 
sociale media hebben gegroepeerd. Inmiddels zijn 
de eisen van de Nederlandse gele hesjes ook zeer 
divers geworden en zijn deze samen te vatten 
onder de noemer 'onvrede over het 
overheidsbeleid'. Enkele eisen die op sociale media 
door de sympathisanten van de beweging worden 
gesteld, zijn verlaging van de accijnzen, een ander 
zorgstelsel, strenger migratiebeleid (geen 
ondertekening van het 'VN-verdrag van 
Marrakesh'), verlaging van de pensioenleeftijd, een 
basisinkomen voor iedereen, ieder kind moet 
kunnen studeren, handhaving boerkaverbod, 
voldoende sociale woningbouw en terugkeer van 
het referendum. De initiatiefnemers en 
sympathisanten van de protesten laten in hun 
online uitingen blijken dat ze het liefst zien dat het 
huidige kabinet verdwijnt omdat ze niet naar 'het 
gewone volk' zou luisteren. Overigens zijn er 
signalen dat er binnen de Facebookgroep 'Gele 
Hesjes NL' een strijd om standpunten zou zijn 
tussen linkse en rechtse actievoerders en dat 
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andere geïnteresseerden daarom zeggen af te 
haken of liever lokaal protest prefereren. 

De oproepen voor protesten worden online vooral 
gedeeld op rechts-populistische Facebook-pagina's 
en Twitteraccounts. Inmiddels heeft ook de PVV-
leider Geert Wilders op Twitter opgeroepen tot een 
`volksverzet'. Columnist 	roept op 
L, 	de vakbeweging op haar geld en 
organisatiekracht in te zetten voor dit protest tegen 
de overheid nu de onderhandelingen over de 
pensioenen zijn mislukt. Weblog GeenStijl verwacht 
dat het protest 'overwaait' aangezien 'de revolutie' 
wordt gekaapt door Wilders en enkele rechts-
extremisten. Op Twitter verschijnen reacties van 
mensen die twijfelen aan de 'apolitieke' 
beweegredenen van de initiatiefnemers en 
sympathisanten van de protesten. 

Er zijn inderdaad online signalen dat rechts-
extremisten zich nadrukkelijk willen bemoeien met 
het gele-hesjes-protest. Dat gebeurt niet zozeer 
door gekende rechts-extremistische actiegroepen 
maar door individuen online. Daarnaast besteden 
extreemlinkse en links-populistische webpagina's 
(zoals Indymedia, Krapuul, Joop) ook aandacht aan 
de protesten van de gele hesjes. Enkele linkse 
activisten pleiten ervoor om deze 'gele hesjes' 
beweging niet te negeren maar er onderdeel van te 
worden 'ondanks rechtse en reactionaire 
elementen'. Er moet volgens hen voorkomen 
worden dat (extreem)rechts de beweging voor zich 
opeist. 

Vanuit de reacties online blijkt dat er enige 
sympathie bij zowel linkse- als rechtse populisten 
en actievoerders is voor de protesten. 
Extreemrechts- en —links zijn op hun hoede om op 
tijd aan te haken mocht het protest toch aanslaan 
in Nederland en zullen proberen te voorkomen dat 
hun ideologische tegenstanders het protest in hun 
voordeel kunnen uitbuiten. 

Er zijn online signalen dat met name rechts-
extremisten hun agenda (boerkaverbod, verdrag 
Marrakesh) proberen door te voeren in het protest. 
Deze signalen en de openlijke steun van Wilders 
voor het protest zorgen ervoor dat het protest toch 
een bepaalde kleur dreigt te krijgen. Deze 
ontwikkeling schrikt veel mensen mogelijk af om te 
gaan protesteren, omdat ze niks te maken willen 
hebben met hun agenda. Tevens maakt deze 
ontwikkeling het onwaarschijnlijk dat linkse en 
rechtse actievoerders gezamenlijk zullen optrekken 
in het protest. Hoewel er geen online signalen voor 
zijn, bestaat de mogelijkheid op onenigheid en 
kleinschalige gewelddadige confrontaties tussen 
extreemlinkse en —rechtse actievoerders bij deze 
protesten. 

Commentaar monitorspecialist 
Er lijkt vooralsnog vrij weinig animo voor een 
landelijk 'gele hesjes'-protest op 1 december in 
Den Haag, waartoe hier en daar op sociale media 
wordt opgeroepen. Wel lijkt er enig animo om op 
lokaal niveau met een kleinschalig of individueel 
protest te komen, al is het maar om zo'n hesje aan 
te trekken. Tevens bestaat de mogelijkheid dat 
protesten niet mogen doorgaan van gemeenten 
omdat ze niet van tevoren zijn aangemeld. 

Vooralsnog is het lastig om de protesten in een 
ideologisch kader te plaatsen. De initiatiefnemers 
van de 'gele hesjes'-beweging proberen de 
protesten los te weken van het links-rechts denken 
om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. De 
algemene deler van het protest is 'anti-overheid'. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *" 
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DiscOimer 	 Inhoudsopgaye 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de Directie Analyse en Strategie (DAS) vin 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.sfeèrbeeld van wat 
leeft op het internet en hoeft niet altijd 
representatief te zijn voor de standpunten van 
bepaalde groeperingen. Evidente taalfouten in 
bronteksten worden ongemoeid gelaten waar 
mogelijk. Het wordt afgeraden om zelf de websites 
te bezoeken die geraadpleegd zijn ten behoeve van 
het weekbericht, omdat het IP-adres voor derde. 
partijen zichtbaar is en herleidbaar kan zijn tot de 
overheid, 

I. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

Dreigfilmpje ten aanzien van 
verspreid 

Kritische reacties op 	 vanuit 
Islamistische en jihadistische kringen 

Acties linkse extremisten en feministen tegen 
christelijke conservatieven 

II. Hybride 

Desinformatie en mogelijke Russische inmenging 
in berichtgeving 'gele hesjes' 

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

Dreigfiimpje ten aanzien van 

verspreid 
De Amsterdamse krant Het Parool berichtte op 3 
december 2018 dat NCW- 7 • ''q. ymmifem 

-;e--  '.~t.24a,--t2.2 in een 
filmpje met de dood wordt bedreigd.' 

Het dreigfilmpje volgt op de weigering van de 
Amsterdamse Nasr Moskee om een dodengebed te 
verrichten voor de uitreizigster 	; (ook 
bekend onder de kunya 	• 	) en 
haar dochtertje 	. Zij kwamen begin 
november om het leven in de Syrische stad Hajin na 
een luchtaanval. De vader en een broer van 

.1 zijn al jaren bezoekers van de Nasr Moskee en 
zouden het bestuur hebben gevraagd om het 
verrichten van het dodengebed. Meerdere bronnen 
hebben aan de Amsterdamse omroep AT5 laten 
weten dat het moskeebestuur dit weigerde uit angst 
voor extra aandacht van de politie. Het 
moskeebestuur zelf ontkent dit en zegt dat het 
gebed moet worden gehouden op de plek waar het 
lichaam van 	; is.` Het Parool meldt dat de 
familie van ; geschrokken is door de 
doodsbedreiging en er volledig afstand van neemt. 

Het filmpje zelf, dat is verspreid via WhatsApp en 
72 seconden duurt, opent met een zwart beeld 
waarop de witte tekst 'Boodschap voor het bestuur 
van Nasr moskee Amsterdam en in het bijzonder 

is weergegeven. Daarna volgen beelden 
van luchtbeschietingen en doden die onder het puin 
worden uitgehaald. Terwijl deze bewegende beelden 
te zien zijn lopen teksten door het beeld die 
verwijzen naar de strijd in Syrië, de doden die daar 
vallen ('broeders en zusters', 'martelaren') en wordt 
frustratie geuit ten aanzien van het weigeren van 
een dodengebed [Salaat al Ghaib] voor en haar 
dochtertje. Het filmpje eindigt met een opname van 
verschillende wapens (handgranaten, 
schouderwapens en kogels) die op een tapijt 
verspreid liggen. Tussen die wapens ligt een briefje 
waarop de naam van 	_ 

- is geschreven met de tekst 

1  https://www.parool.nl/amsterdam/doodsbedreiging-voor-
woordvoerder-nasr-moskee—a4610474/  

qaadimoen' [vert.: wij komen er aan]. Dezelfde 
tekst schijnt eerder dit jaar ook op een dreigbriefje 
te hebben gestaan die gericht was aan een 
jongerenwerkster in Amsterdam-Oost die zich bezig 
hield met radicale jongeren, de Nasr moskee en de 
familie 

Na berichtgeving over de dood van 	en haar 
dochtertje en de weigering van Moskee Nasr om het 
dodengebed te verrichten, werd in online 
jihadistische kringen met woede en afkeer 
gereageerd. Bovendien zouden jongeren verhaal 
zijn gaan halen bij het moskeebestuur en hen 
hebben bedreigd. 

een 
andere uitreiziger die in opspraak kwam nadat 
duidelijk werd dat de gemeente Amsterdam hem in 
het verleden inzette voor haar 
deradicaliseringsaanpak om anderen te behoeden 
naar Syrië af te reizen. 

Commentaar monitorspecialist 
Het is vooralsnog niet duidelijk in welke kringen de 
beelden rondgaan en wie verantwoordelijk is voor 
de montage en de verspreiding. Gezien de stijl, 
vorm en verspreidingsgraad is het onwaarschijnlijk 
dat de video afkomstig is van een officiële 
terroristische organisatie zoals ISIS of al Qa'ida. 
Het ligt eerder in de lijn der verwachting dat 
personen die tot de kring rond ' 	behoorden 
dan wel jihadisten die zich met haar situatie 
sympathiseren de video hebben gemaakt. 

Het lijkt hier om een lokale, Amsterdamse 

httos://www.telegraaf.ni/nieuws/2872330/moskeewoordvoerd   
er-met-dood-bedreigd-in-video-met-kogels  

httos://www.oarool.ni/a  msterda m/onrust-moskee-om-
weigering-dodengebed-sarah-l—a4607826/. 

11111111~111111111~1111111~111111.1111 
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aangelegenheid te gaan. Het doel van de productie 
en verspreiding van de video is overduidelijk het 
bedreigen van 	en het bestuur van de 
Nasr moskee. Er is geen bredere bedreiging tegen 
overheid of burgers in het algemeen. Het komt niet 
vaak voor dat jihadisten dreigen een specifiek 
persoon - met naam en toenaam - geweld aan te 
doen. Vooraanstaande publieke figuren zoals Geert 
Wilders vielen dit soort bedreigingen veelvuldig ten 
deel, maar vormden in wezen een uitzondering op 
de regel; doorgaans uiten jihadisten op internet 
meer algemene oproepen tot geweld tegen 
algemene doelen zoals 'het Westen' of 
'ongelovigen'. 

Een mogelijk motief voor de video is wraak uit 
jihadistisch oogpunt. Gezien de specifieke 
bedreiging tegen de persoon 	vanwege 
zijn vermeende weigering een dodengebed te 
verrichten, lijkt het mogelijk dat het filmpje 
afkomstig is uit een jihadistisch Amsterdams 
netwerk rond 
Immers werd in jihadistische online kringen met 
woede en afkeer op haar dood gereageerd. Ook 
berichtten media eerder dit jaar dat er online een 
video circuleerde waarin 'Amsterdam Oost' wordt 
bedankt door vermeende jihadisten. In de video 
zou een Nederlandse jihadist te zien zijn die met 
graffiti de tekst 'Bedankt Amsterdam Oost' op de 
ruïnes van een gebouw spuit. De makers van die 
video die klaarblijkelijk warme banden hebben met 
Amsterdam Oost, zouden ook nu een rol kunnen 
hebben gespeeld bij het maken van deze video. 

Een andere mogelijkheid is dat de video uit woede, 
niet per se jihadistisch van aard, is gemaakt. Zo is 
het denkbaar dat boze personen uit de 
(voormalige) sociale kring van 	betrokken 
zijn bij de productie en verspreiding van de video. 

Ongeacht van wie de video afkomstig is, kan van 
deze gebeurtenis een intimiderende werking 
uitgaan naar moskeebesturen in het algemeen. 
Moskeebesturen kunnen zich in de toekomst 
wellicht zodanig onder druk gezet voelen dat zij 
verzoeken van jihadisten of familieleden - die niet 
per definitie zelf het jihadistisch gedachtegoed 
aanhangen - tegen de eigen zin toch inwilligen. 

Kritische reacties op 
vanuit islamistische 

en jihadistische kringen 
Afgelopen week was er op social media veel 
aandacht voor een foto die 	 op 
10 december 2018 postte op Instagram met het 
bijschrift: 	 _ 

- 1111.111 41 

EIMMENIME De foto maakte veel reacties 
los; positieve, goedkeurende reacties maar ook 
negatieve, afkeurende reacties. Ook mainstream 
media zoals de NOS besteedden aandacht aan de 
discussie rond de foto. 

ing 

Ook vanuit jihadistische en islamistische kringen 
werd kritiek geuit op de door 
geplaatste foto. Ze keren zich met felle 
bewoordingen tegen 	uitspraken over het 
vieren van Kerst en Sinterklaas. Op het 
jihadistische platform Ahl as-Soenna Publicaties 
[ASP] wordt 	 genoemd. 

https://www.ad.nl/binnenland/iihadisten-bedanken-
ionaeren-in-amsterdam-oost^,a8148382/. 

Zie bijvoorbeeld EiwasmaL,_ 
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'Belachelijk en te surrealistische om te beseffen dat 
we tot dit dieptepunt zijn gezakt. Helaas is dit toch 
werkelijkheid. [...] het is overduidelijk dat de 
Koeffaar [ongelovigen] hard bezig zijn de m...slims, 
en met name de jongeren, te injecteren met dit 
soort gif dat hun buiten de religie zal doen treden. 
[...] Het is dan ook belangrijk dat moslims 
eensgezind een tegengeluid laten horen hiertegen, 
en hier mag men niet laks in zijn!' ASP kondigde 
direct aan de komende dagen posts te zullen wijden 
aan de regelgeving omtrent het vieren van niet-
islamitsiche feestdagen. 

Post: 

Kort na het plaatsen van de foto besloot 	de 
mogelijkheid om commentaar te plaatsen bij deze 
foto te blokkeren. Een dag later reageerde hij: 

1.211111111111111~E~NMEI.K 

Willill1~1111~~~.1 

Commentaar monitorspecialist 
De wijze waarop 	'de maat wordt genomen' 
door islamisten en jihadisten is kenmerkend voor 
de wijze waarop voormannen van deze 
bewegingen opereren. 

Een van de kernpunten die het islamistisch, 
salafistisch en jihadistisch gedachtegoed gemeen 
hebben is dat moslims en moslimgemeenschappen 
niet de juiste islamitische denkbeelden hebben 
omarmd en dat er daarom sprake is van moreel en 
ethisch verval binnen de wereldwijde 
moslimgemeenschap. Islamisten, salafisten en 
jihadisten beschouwen zichzelf als degenen binnen 
de moslimgemeenschappen die wél de juiste 
denkbeelden aanhangen en zien zichzelf als 
'voorhoede' die de rest van de islamitische 
gemeenschap(pen) moeten leiden. Ze spreken 
andere moslims daarom voortdurend aan op - in 
hun ogen onjuist islamitisch - gedrag. Ze zijn 
bovendien uiterst zwart-wit en intolerant in hun 
religieuze opvattingen: wie niet de juiste - hun -  

denkbeelden omarmt, is 'dwalende' of wordt als 
'ongelovig' bestempeld (takfier). 

Het incident rond de foto die 	plaatste, laat 
zien dat deze opdringerige, intimiderende 
werkwijze van islamisten en jihadisten een 
beperkend effect kan hebben op de vrijheid van 
moslims in Nederland, vooral van Nederlanders 
zoals 	die liberale denkbeelden uitdragen. 
Deze handelswijze heeft een ondermijnend effect 
op de Nederlandse democratisch rechtsorde 
waarbinnen de vrijheid van religie en godsdienst 
als kernwaarden centraal staan. 

Acties linkse extremisten en 
feministen tegen christelijke 
conservatieven 
Linkse extremisten en feministen hebben afgelopen 
weekend diverse acties gevoerd tegen zeer 
conservatie christelijke organisaties. Alle acties zijn 
geclaimd via de website van Indymedia. 
Actievoerders van het Haagse 'autonome' 
feministische initiatief 'Kattenkwaad' hebben op 
zaterdag 8 december 2018 in Den Haag actie 
gevoerd tegen de anti-abortus-demonstratie 'Mars 
voor het Leven' van de zeer conservatieve 
christelijke groep 'Schreeuw om Leven'. Meerdere 
feministen hebben de welkomsceremonie van de 
'Mars voor het Leven' op het Malieveld (waarbij 
ongeveer 12.000 mensen aanwezig waren) 
verstoord door luid scanderend het podium op te 
klimmen en bordjes met 'Baas in eigen buik' 
omhoog te houden. Enkele ogenblikken later 
werden zij door beveiliging van het podium gehaald. 
Er zijn twee arrestaties verricht. 

Gelijktijdig was er in de Haagse binnenstad een 
flyeractie door 'Kattenkwaad' op touw gezet om te 
waarschuwen tegen het adviesorgaan Siriz, dat met 
overheidssteun geen neutraal advies zou geven bij 
ongewenste zwangerschappen en abortus. Siriz 
komt voort uit de Vereniging tot Bescherming van 
het Ongeboren Kind en zou volgens de 
actievoerders (en diverse fracties in de Tweede 
Kamer) te sturend optreden door sterk de nadruk 
te leggen op mogelijke spijt die vrouwen in de 
toekomst kunnen krijgen van hun abortus. Op de 
flyers stelt 'Kattenkwaad' onder meer: 'Wij zijn vóór 

Volkskrant.ni, 'Tweede Kamer wil subsidie aan 'anti- 
abortusstichting' Siriz stopzetten', 26 september 2018. 
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het recht op abortus en véér keuzevrijheid en 
autonomie! Abortusrecht is een mensenrecht.' 

In de nacht voor aanvang van de 'Mars voor het 
Leven' hebben linkse extremisten het terrein van 
het hoofdkantoor van de katholieke 
ultraconservatieve organisatie 'Civitas Christiana' in 
Heilige Landstichting (bij Nijmegen) op slot gezet. 
De enige ingang van het terrein en parkeerplaats 
was door middel van dikke kettingen afgesloten. Op 
het hek was een bord achtergelaten met de tekst: 
'Jouw god is niet de baas in mijn buik'. Op de 
website van 'Stirezo', een 'pro life'-campagne van 
Civitas Christiana en mede-organisator van de 'Mars 
voor het Leven', laat de organisatie weten dat de 
daders onbekend zijn, maar dat Stirezo concrete 
aanwijzingen heeft wie ze zijn. 'Deze aanwijzingen 
zullen meegenomen worden bij de aangifte', zo stelt 
een woordvoerder. 

Ten slotte hebben linkse extremisten op zondag 9 
december 'een feest gehouden in de voortuin' van 
het hoofdkantoor van Civitas Christiana. Op een 
foto op Indymedia.nl is onder andere een vlag van 
de links-extremistische actiegroep 'Anti-Fascistische 
Actie' (AFA) te zien. Op Indymedia.nl noemen de 
linkse actievoerders Civitas Christiana een 
'extreemrechtse katholieke organisatie' en 
`christenfascisten'. Tevens wijzen ze op de diverse 
'extreemrechtse campagnes' van deze organisatie, 
zoals 'Cultuur onder vuur' en 'Gezin in gevaar'. Ook 
zou de organisatie volgens de linkse extremisten 
'een breed netwerk binnen klassiek extreem rechts 
en nieuw-rechtse groepen' hebben. Er zouden 
connecties zijn met de rechts-populistische 
beweging 'De Nederlandse Leeuw', de leider van het 
Forum voor Democratie Thierry Baudet, de rechts-
extremistische actiegroep 'Nijmegen Rechtsaf' en 
leden van de rechts-extremistische partij de 
`Nederlandse Volks-Unie' (NVU). 

Commentaar monitorspecialist 
Linkse extremisten voeren geregeld acties tegen 
rechtse extremisten en tegen organisaties en 
individuen die zij als 'extreemrechts' zien. Daar 
vallen volgens hen ook rechts-populistische politici 
als Wilders en Baudet onder. Samen met radicale 
feministen voeren ze tevens geregeld actie tegen 
ultraconservatieve christenen die de rechten van 
vrouwen beperken en 'pro life' zijn. In oktober van 
dit jaar was er nog een heimelijke nachtelijke actie 
door linkse extremisten bij het hoofdkantoor van 
Civitas Christiana waarbij 'enkele progressieve 
stellingen op de voordeur' waren gespijkerd. 

'Civitas Christiana' maakt deel uit van de 
internationale conservatieve katholieke organisatie 
`Tradition, Family and Property'. In Nederland 
houdt Civitas Christiana zich bezig met diverse 
acties die voortkomen uit een uiterst conservatief 
wereldbeeld. De organisatie en haar campagnes 
kunnen online op steun rekenen van diverse 
rechts-extremistische groepen en individuen en 
worden door links-extremisten gezien als 
'extreemrechts'. Sommige denkbeelden van de 
organisatie komen inderdaad overeen of vertonen 
raakvlakken met 'alt-right' of met die van rechts-
extremistische groepen. 

Er moet rekening worden gehouden dat linkse 
extremisten ook in de toekomst kleinschalige 
radicale en buitenwettelijke acties tegen 
(vermeende) rechtse extremisten zal voeren. 
Heimelijke nachtelijke acties vallen binnen de 
gebruikelijke modus operandi van links-
extremisten. Daarnaast is geweld tegen 
(vermeende) rechts-extremisten volgens sommige 
links-extremisten toegestaan. 
Gezien de de toegenomen zelfverzekerheid bij 
rechts-extremisten in het afgelopen jaar moet ook 
rekening worden gehouden met kleinschalige 
extremistische (tegen)acties vanuit deze hoek 
jegens links-extremisten en bestaat er de kans op 
kleine gewelddadige confrontaties tusen beide 
groepen bij demonstraties en acties. 

- Zie Weekbericht internetmonitoring 44/2018, 
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II. Hybride 

Desinformatie en mogelijke 
Russische inmenging in 
berichtgeving 'gele hesjes' 
De afgelopen weken zijn er in Frankrijk meerdere 
protesten georganiseerd om te demonstreren tegen 
de plannen van de regering Macron die onder 
andere een verhoging van accijns op de 
brandstofprijzen presenteerde. De protesten 
werden op 17 en 24 november en op 1 en 8 
december in verschillende steden in Frankrijk 
georganiseerd. Met name de protesten in Parijs 
gingen gepaard met grote onrust, vernielingen en 
veel arrestaties. Later werden er ook vergelijkbare 
protesten georganiseerd in België en in Nederland. 
Deze verliepen rustiger dan in Frankrijk. 

Op sociale media en in de internationale media is er 
veel aandacht voor de demonstraties. Zoals vaker 
bij (grootschalige) evenementen en incidenten werd 
ook de afgelopen weken veelvuldig desinformatie 
verspreid. Een foto van bijvoorbeeld een bebloede 
vrouwelijk demonstrant die gewond zou zijn geraakt 
in Parijs werd veelvuldig op sociale media gedeeld. 
Het bleek echter te gaan om een foto die al in 2017 
werd gemaakt tijdens het Catalaanse onafhankelijk-
heidsreferendum. Ook werden er video's gedeeld 
waarin Russische sprekende demonstranten te zien 
zouden zijn. Dergelijke berichten werden al snel 
tegengesproken en afgedaan als onjuist. 

Op de website van denktank Allience for Securing 
Democracy dat Russische desinformatie monitort 
door 600 Twitteraccounts te volgen, is op zondag 9 
december 2018 te zien dat de 'top hashtags' onder 
andere 'giletsjaunes', 'paris', 'yellowvests', 'France', 

pred er 	, . in3kket' door 
van de organisatie achter ce  protesten bekend gemaakt 
'Franse 'gele hesjes' dienen eisenpakket in', NOS.ni, 
november 2018. 

Z.e• https://twitter.com/AFP/status/1071739844253151233  
Zie bijvoorbeeld 

atIMM  

'Macron' en ook 'gelehesjes' zijn. Ook 
verschillende onderzoekers delen op sociale media 
resultaten van eigen onderzoeken naar de 
verspreiding van desinformatie. Zo heeft 

257.090 Engelstalige Twitterberichten 
verzameld met de hashtag 'GiletsJaunes' en 
299.000 Twitterberichten met de hashtag 
'Macron20H'. Binnen deze datasets heeft hij 
influencers geïdentificeerd. Hij kwam tot de 
conclusie dat meerdere influencers in het online 
debat veelal niet uit Frankrijk komen. Ook heeft 
`Alderson' onder deze influencers meerdere 
geautomatiseerde Twitteraccounts geïdentificeerd. 

De Franse regering heeft ondertussen aangekondigd 
dat de Secrétariat Général de la Défense et de la 
Sécurité Nationale (SGDSN) onderzoek gaat doen 
naar mogelijke bemoeienis vanuit Rusland. Het 
Russische staatsmediabureau TASS reageerde 
eerder door te stellen 'niet te geloven dat de VS 
achter de onrust in Frankrijk zit'. 

Commentaar monitorspecialist 
Het verspreiden van desinformatie maakt 
onderdeel uit van een bredere strategie die door 
de Russische Federatie wordt gevoerd en is altijd 
een belangrijk en veelgebruikt instrument 

Deze Ti,iiitteraccounts zijn geselecteerd op basis van 
verschillende criteria. Zie: 'The Methodology or the Hamilton 
68 Dashboard';  op https://securincidemocracv.amfus.oro/the-

-  methodolooV-of-the-hamilton-68-dashboard/  
Zie: 

Zie: 	jaunes : ,..quete sur une possible ingérence 
ic.2trangère', leparisie.n.fr, 8 december 2018. 

Zie: https://tass.ru/politika/5868174   
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geweest. De Russische Federatie heeft belang bij 
bij (politieke) instabiliteit binnen de Europese Unie 
en binnen Frankrijk waar Macron ambities heeft 
voor Europese integratie en verdergaande 
defensiesamenwerking. Russische media, 
waaronder de staatsnieuwssite Sputnik en 
staatsnieuwszender Russia Today (RT), hebben de 
laatste weken ook veel aandacht besteed aan de 
protesten in Frankrijk. Het is in eigen belang de 
protesten in Rusland uit te vergroten, om te laten 
zien dat de situatie in Europa niet beter is dan in 
Rusland. Dit is een vaker gebruikt narratief 
waarmee wordt getracht de binnenlandse situatie 
te relativeren. Ook demonstraties in België en 
Nederland worden gevolgd. Het Russische 
ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt 
Russen alert te zijn bij een bezoek aan Nederland. 
Aangeraden wordt om plaatsen waar mogelijk 
'sociale protesten' worden gehouden, te mijden. 
Op Twitter noemt het ministerie specifiek de 
Erasmusbrug en het Binnenhof. Dat Rusland de 
laatste weken betrokken is geweest bij het 
verspreiden van desinformatie is daarmee goed 
mogelijk. 

De aandacht voor (de verspreiding) van 
desinformatie lijkt de laatste maanden in 
internationale media en op sociale media te zijn 
toegenomen. Mogelijke (buitenlandse) 
beïnvloeding wordt daarin steeds sneller 
waargenomen. In online berichtgeving wordt 
echter nog altijd veelal gewezen naar bevindingen 
van Allience for Securing Democracy. Deze data 
dient met enige terughoudendheid te worden 
geïnterpreteerd. De denktank heeft in het verleden 
meerdere malen kritiek ontvangen over de 
'gebrekkige openheid' die het geeft over welke 
Twitteraccounts het volgt. Onderzoeken zoals 
uitgevoerd door 	geven meer waardevolle 
inzichten hoe het online debat op Twitter wordt 
gevoerd. Een interessante conclusie van 
is dat meerdere (geautomatiseerde) influencers in 
online debatten zich buiten Frankrijk lijken te 
bevinden. Het onderzoek van SGDSN moet gaan 
uitwijzen of Rusland hier daadwerkelijk een rol in 
heeft gespeeld. De vervolgvraag die het onderzoek 
van 	tens►otte oproept is in hoeverre 
deze influencers dan daadwerkelijk invloed hebben 
gehad op online communities in Frankrijk. De 
vraag wat het effect is van desinformatie is nog 

ook Weekbéricht Internetmonitoring 11/2013, p8. 

altijd onderbelicht. Toevallig stuurde minister van 
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties deze 
week een brief naar de Kamer met initiatieven om 
de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan en 
dit nieuws te helpen 'ontmaskeren'. 

https://www.rilksoverheid.nl/binarieskijksoverheiclidocument  
en/kamerstukken/2018/12/13/kamerbrief-over-dreiging-
desinformatie-en-beinvloeding-verkiezingen/kamerbrief-over- 
drelqing-desinformatie-en-beinvloeding-verkiezingen.pdf 	• 

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

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

I. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

'Ahl as-Soenna Publicaties' politieker en 
activistischer van toon 

'Islam en meer', online megafoon van de 
salafistische beweging 

Pagina's 'KapiteinBreun' en 'G-SpoT' bevatten 
rechts-extremistische propaganda 

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

'Ahl as-Soenna Publicaties' 
politieker en activistischer van 
toon 
Op het jihadistische platform 'Ahl as-Soenna 
Publicaties' (ASP) zijn de laatste dagen kritische 
posts geplaatst over verschillende politieke leiders, 
de positie van Marokkaanse Nederlanders en het 
vieren van niet-islamitische feestdagen. 

In een post die op 18 december 2018 op de 
Facebookpagina van 'ASP' is geplaatst, wordt het 
regime van Saoedi-Arabië bekritiseerd, omdat 
Enrique Iglesias een muzikaal optreden verzorgde 
in Riyaadh. Hier spreekt 'ASP' zich in felle 
bewoordingen tegen uit. 'Hij is de zoveelste cliché 
zanger die scoort met semi-pornografische liedjes 
over vrouwen en liefde."[...] Dit alles uiteraard 
geheel in lijn met de moderne westerse toerist-
vriendelijke pro-Trump anti-Islaam koers die het 
regime van Aal-Saloel is gaan bewandelen."[...] 
Moge Allaah afrekenen met deze smerige 
tawaaghiet [afgoddelijke leiders] die dit land 
besturen, en met hun tovernaars die blijven roepen 
dat dit "het land van Tawhied is".' 

De afgelopen weken postte 'ASP' meermaals 
berichten over het vieren van niet-islamitische 
feestdagen. Zo ook op 18 december 2018 toen op 
'ASP' een affiche werd geplaatst waarop de tekst 
`Kerstpakket?! Ik ben moslim! Ik weiger!', staat. 
Soortgelijke kritieken plaatst 'ASP' overigens -
evenals andere jihadistische en salafistische online 
initiatieven - al jaren. 

Op 14 december 2018 postte ASP een bericht 
waarin 'Marokkanen [...] die moeite doen om maar 
zoveel mogelijk in de smaak te vallen van de 
Koeffaar [ongelovigen], om dan aan het einde van 
de dag gewoon alsnog die k*t-Marokkaan te blijven 
voor die Koeffaar waarvoor je door het stof bent 
gegaan en waarvoor je je religie voor een greintje 
hebt verkocht'. De Rotterdamse burgemeester 
Aboutaleb wordt expliciet genoemd als een moslim 
die samenwerkt met ongelovigen. Voor dergelijke 

Zie voor kritiek uit salafistische en jihadistische kringen 
niet-islamitische feestdagen ook Weekbericht 
Internetmonitoring 51/2017en 30/2013. 

moslims heeft 'ASP' een boodschap: '[...] ze zullen 
je nooit accepteren, hoeveel moeite je ook blijft 
doen'. 

Commentaar monitorspecialist 
Het online platform 'Ahl as-Soennah Publicaties' is 
een goed georganiseerd platform dat stelselmatig 
theologische en ideologische onderbouwing biedt 
voor het jihadisme. Op de aan dit online platform 
verbonden website - ‘ahlus-Sunnah.n1' - zijn 
bijvoorbeeld talloze naar het Nederlands vertaalde 
werken van predikers en geestelijken te vinden die 
een theologische onderbouwing geven voor het 
jihadisme. Slogan van het platform is `tawheed, 
da'wah & jihad'. 

`Ahl as-Soennah Publicaties' onderhoudt kanalen op 
verschillende sociale media, zoals: Facebook, 
Telegram en Twitter en wordt gevolgd door 
duizenden gebruikers van deze sociale media. 
Daarmee is het platform één van de belangrijkste 
Nederlandstalige online bronnen waar informatie en 
kennis over het jihadisme kan worden gevonden. 
Onduidelijk is door wie het platform wordt 
onderhouden; zoals bij veel jihadistische 
platformen het geval is, opereren de administrators 
van het platform onder een 'schuilnaam'. 

`ASP' wijdde in het verleden incidenteel wel 
aandacht aan 'politieker' geladen onderwerpen, 
maar hield zich voornamelijk bezig met de 
verspreiding van een boodschap die theologische, 
dogmatische onderbouwing biedt voor het 
jihadisme. Het valt op dat de inhoud van de 
berichten op de Facebookpagina recentelijk in 
toenemende mate een politiek-maatschappelijke 
inslag heeft. De verandering in discourse op de 
Facebookpagina van 'ASP' is kenmerkend voor de 
wijze waarop jihadisten online opereren; 
voortdurend passen zij hun boodschap aan op de 
veranderende situatie in de samenleving en als 
gevolg van reacties vanuit de samenleving. Ook is 
het veranderende discourse een indicatie voor een 
ontwikkeling die de NCTV al eerder constateerde, 
namelijk een osmose van politiek-salafistische en 
jihadistische boodschappen in die online 
gemeenschappen. 

De toonzetting van de berichten van 'ASP' is van 
een compromisloze en harde aard. Daarmee 
beoogt 'ASP' een krachtopbouw van de 
moslimgemeenschap - en die van Marokkaanse 

* Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Nederlandse moslimjongeren in het bijzonder — te 
bewerkstelligen. Het doel is het verzet tegen de in 
hun ogen verwerpelijke en verderfelijke westerse 
samenleving aan te moedigen en die 
moslimjongeren zo te interesseren voor de andere 
— jihadistische — ideeën die 'ASP' stelselmatig 
verspreidt. Vast element hierbij is ook het 
benadrukken van de gepercipieerde slachtofferrol 
van moslims in Nederland. 

'Islam en meer', online megafoon 
van de salafistische beweging 
Wekelijks verspreidt de Facebookpagina 'Islam en 
meer' een grote hoeveelheid video's van predikers, 
aankondigingen van islamitische lezingen en 
inzamelingsacties voor moskeeën. 'Islam en meer' 
is in 2013 opgericht en wordt door ruim 57.000 
Facebookgebruikers gevolgd. Veelal gaat het om 
content die salafistisch van aard is. De meeste 
predikers die de pagina aanhaalt zijn salafistisch. 
Het gaat om buitenlandse predikers, zoals de 

maar ook Nederlandstalige 
predikers zoals gingkir~ . Daarnaast 
worden er aankondigingen voor lezingen in 
verschillende salafistische centra door heel 
Nederland gedeeld. Op de aan de Facebookpagina 
verbonden website worden denkbeelden verspreid 
die centraal staan in de salafistische leer, zoals de 
ideeën van Mohammed abd al-Wahhab over 
tawhied [enigheid van God]. Ook worden op de 
website frequent uitspraken van vooraanstaande 
salafisten zoals' 	1 en 1:2Komit-wwa.  
gedeeld. 

www,islamenmeer.n1 

Commentaar monitorspecialist 
`Islam en meer' kan beschouwd worden als een 
Facebookpagina waarop allerlei content van 
verschillende organisaties wordt gedeeld. Er 
bestaan meer van dit soort pagina's, maar het 
bereik van 'Islam en meer' is opvallend groot. Deze 
Facebookpagina versterkt het geluid van allerlei 
salafistische organisaties, zowel organisaties die 
politiek salafistisch georiënteerd zijn als 
staatsgezind salafistisch. Daarmee speelt dit 
initiatief een belangrijke rol in de online 
communicatie van allerlei salafistische initiatieven. 
'Islam en meer' fungeert als 'megafoon' voor 
allerlei laagdrempelige narratieven en informatie 
die deze initiatieven online proberen te 
verspreiden. Onduidelijk is in hoeverre degene(n) 
die de content op deze pagina plaatst zich er van 
bewust is dat het bereik van salafistische 
boodschappen aanzienlijk wordt versterkt door de 
activiteiten van dit initiatief. 

Pagina's 'KapiteinBreun' en 'G-
SpoT' bevatten rechts-
extremistische propaganda 
De Nederlandse Facebookpagina 'G-SpoT' is sinds 
30 maart 2018 actief en publiceert vrijwel dagelijks 
rechts-extremistische propaganda. De pagina heeft 
op het moment van schrijven 129 volgers. Er staan 
op de pagina met name veel negatieve berichten 
over links-extremisten en moslims. Daarnaast staan 
er berichten over alt-right en andere rechts-
extremistische thema's zoals nationalisme, 
identitaire politiek, anti-migratie, anti-overheid en 
anti-EU. Op de Facebookpagina wordt verwezen 
naar een website met de naam `KapiteinBreun', dat 
verbonden is met 'G-SpoT' en waarop dezelfde 
rechts-extremistische content wordt gepubliceerd. 

Zo heeft 'G-SpoT' vorige week opgeroepen voor 
deelname aan de 'Mars tegen Marrakesh' afgelopen 
weekend in Brussel, waarbij gebruik werd gemaakt 
van de bekende hashtag `#kominverzer. Aan die 
demonstratie tegen een VN-migratieakkoord, die 
uiteindelijk gewelddadig eindigde met confrontaties 
tussen rechts-extremistische demonstranten, links-
extremistische tegendemonstranten, andere 
relschoppers en de politie, hebben ook diverse 
rechts-extremisten uit Nederland deelgenomen. Dit 
blijkt uit berichten op Facebook en Twitter. Met 

Lapii•einbreun 	press.corn 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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name Nederlandse aanhangers van Voorpost, 
Identitair Verzet, Young Activist Together en Pegida 
Nederland hebben zich op sociale media uitgelaten 
over de demonstratie in Brussel. 

Afbeelding 

Achtergrondfoto van Facebookprofiel 'G-SpoT' 

Op de pagina's 'G-SpoT' en 'KapiteinBreun' worden 
uitingen van links-extremisten op sociale media 
bekritiseerd en tegengesproken. Van een 
Facebookpagina met de naam `De G-Spot' (De 
Geert-Spot), dat het initiatief is van links-
extremisten, zijn de accounts van alle volgers van 
die pagina gepubliceerd met de begeleidende tekst 
`Antifa hahaha!' Ook het (extreem)linkse initiatief 
'We Gaan Ze Halen', waarmee dezer dagen wordt 
gepoogd om vluchtelingen uit Griekenland op te 
halen om ze mee te nemen naar Nederland, wordt 
sterk bekritiseerd. Een enkeling reageert met: 

Daarnaast worden veel anti-islam reacties op de 
pagina van 'G-SpoT' geplaatst naar aanleiding van 
actuele gebeurtenissen, zoals deze week het 
doodschieten van een islamitische leerling op een 
Rotterdamse school en de uitingen van de rector 
van de islamitische universiteit in Rotterdam. 

heeft op de Turkse televisie onder 
meer verklaard dat vijanden van de Turkse staat 
volgens de Koran de doodstraf mogen krijgen. 
Voorts staan er diverse Mohammedcartoons op de 
website van 'KapiteinBreun'. 

Verder valt op dat de pagina's 'G-SpoT' en 
'KapiteinBreun' het qua politiek vaak eens zijn met 
initiatieven van rechts-populistische partijen als de 
PVV en het Forum voor Democratie en fel ageren 
tegen de partijen DENK, GroenLinks en D66. 

AD.nl, 'Onderzoek haar 'verschrikkelijke uitspraken' 
Rotterdamse  rector', 14 december 2018. 

Commentaar monitorspecialist 
De pagina's 'G-SpoT' en 'KapiteinBreun' zijn 
illustratief voor de modus operandi van veel rechts-
extremisten online: het voeren van propaganda 
door nieuwsberichten te delen waarbij islam, linkse 
extremisten en de overheid (inclusief EU) zwart 
worden gemaakt en worden neergezet als een 
gevaar voor de 'Nederlandse indentiteit en cultuur'. 
De pagina's zijn tevens wederom een voorbeeld 
van de toegenomen zelfverzekerdheid bij rechts-
extremisten, die het niet schuwen om linkse 
extremisten online en offline op te zoeken. 

Hoewel concrete oproepen tot geweld nauwelijks 
voorkomen op deze pagina's, zijn de pagina's wel 
voorbeelden van online activiteiten door rechts-
extremisten die ertoe zouden kunnen leiden dat 
een kleine groep of een enkeling overgaat tot 
geweld. Deze potentiële daders zouden zich online 
gesteund kunnen voelen door de (vaak impliciete) 
gewelddadige boodschap die er zeker van deze 
pagina's uitgaat en er zou bij hen een gevoel van 
urgentie kunnen ontstaan dat een gewelddadige 
actie in hun ogen gerechtvaardigd is. Daarom blijft 
het zaak om deze pagina's, waarvan er meerdere 
zijn op het internet, te monitoren. 

4 
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