
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 1P-adres voor derde 
partijen zichtbaar is en herleidbaar kan zijn tot de 
overheid, 
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Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Gecancelde barbecue-acties 
Pegida 
De extreemrechtse anti-islamactiegroep Pegida 
Nederland heeft voor zijn eerder aangekondigde 
`Ramadan Tour" geen toestemming gekregen voor 
barbecue-acties bij moskeeën in Arnhem, Utrecht, 
Gouda en Den Haag. Alternatieve locaties in de 
andere gemeenten zijn door Pegida afgewezen. 
Alleen de actie op 7 juni in Rotterdam mocht 
doorgaan op de door Pegida gekozen locatie. 

In Gouda, één van de vijf steden waar de barbecue-
actie voor de moskee werd verplaatst, heeft de 
Pegida-voorman vooralsnog op de dag waarop de 
actie gepland stond (6 juni 2018) er voor gekozen 
om voet bij stuk te houden en actie te voeren voor 
de moskee (zie afbeelding hieronder). Dit heeft hij 
gedaan door middel van een één-mans protest voor 
de moskee. Met een stuk braadworst in de hand en 
de leuze 'No islam just freedom' roepend, ging hij in 
discussie toen agenten en moskeegangers hem 
aanspraken. 

In reactie op de barbecue-actie van Pegida hebben 
moskee as-Soennah in Den Haag (aangekondigd 
voor 8 juni 2018) en moskee Laleli in Rotterdam 
(aangekondigd voor 7 juni 2018) een persbericht 
uitgebracht op hun Facebookpagina.2  Beide 
moskeeën uitten hun zorgen over de actie van 
Pegida, maar toonden zich vastbesloten zich niet te 
laten provoceren. 'Bedenk dat elke domme actie 

Le weekoecicht InternetnionItorina 19/201b 
Zie Facebookpost as-Soennah 2 juni 2018; 'zie facebookpost 

HDV Rotterdam Lateli moskee 5 juni 2018. 

van een moslim Pegida in de kaart speelt. Moslims 
zullen dan als barbaren worden afgeschilderd en 
Pegida als een beschaafd clubje', aldus as-Soennah. 
In beide persberichten werden de lokale autoriteiten 
opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen voor 
de gevolgen van de provocerende barbecue van de 
anti-islambeweging. De moskeeën zeiden zorgen te 
hebben over 'groepen van buiten de eigen 
gemeenschap die op de actie af zouden kunnen 
komen' en 'niet te kunnen garanderen dat alles 
rustig verloopt'. Beide moskeeën riepen alle 
moslims, wijkbewoners en moskeegangers op om 
`kalm en waardig te reageren' en `de rust te 
bewaren'. 

Omer Gelik, de Turkse minister van Europese 
Zaken, heeft op woensdag 6 juni boos gereageerd 
op de geplande barbecue van Pegida bij de 
Rotterdamse moskee. 'Andere gemeenten in 
Nederland staan Pegida niet toe om tijdens de 
vastenperiode varkens te roosteren bij moskeeën. 
Maar Ahmed Aboutaleb, de Rotterdamse 
burgemeester van Marokkaanse afkomst, denkt dat 
deze activiteit van Pegida niet strijdig is met de 
wet. Wat een enorme tragedie.' Celik kondigde aan 
dat moslims op 7 juni 2018 bloemen zouden leggen 
rond het gebedshuis om 'een muur van liefde op te 
werpen tegen de geur van haat'. De mainstream 
binnen de moslimgemeenschap in Nederland deelt 
de teleurstelling van de Turkse minister en 
sommigen reageren woedend. Er wordt verwacht 
dat de lokale autoriteiten, en met name 
Burgemeester Aboutaleb gezien zijn islamitische 
achtergrond, een stokje steken voor de barbecue en 
de anti-islamgroep een halt toeroepen. In een open 
brief aan burgemeester Aboutaleb bestempelt Het 
Collectief Tegen Islamfobie en Discriminatie de 
burgemeester als 'meeloper die nergens voor lijkt te 
staan'. Hem wordt verweten een 
uitzonderingspositie in te nemen ten opzichte van 
zijn collega burgemeesters die allemaal besloten de 
barbecue-acties in directe nabijheid van de 
moskeeën te verbieden. 

Op 7 juni 2018 vormden circa driehonderd 
tegendemonstranten een menselijke ketting bij de 
Laleli moskee in Rotterdam. Nadat de Pegida-bus 
met zo'n twintig tot dertig aanhangers van de anti-
islamgroep in zicht kwam, keerde deze bus om. 

maakte de ochtend na 
de demonstratie op Facebook een telefoongesprek 
openbaar waarin hij stelt in gesprek te zijn met 
politie. Dit wordt echter niet bevestigd in dit 
gesprek. In het gesprek wordt er verteld dat men 
`de linies niet meer kan garanderen, daarmee dus 
geen veiligheid'. Hierbij reageert 	als 
volgt: 
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Moslims en Haagse buurtbewoners delen de door 

offlyinaigamiamina ,k, 

door middel van uitspraken als: ME 

De irritatie en 
onrust van islamitische burgers en buurtbewoners 
werd steeds groter naarmate de burgemeester van 
Utrecht en zelfs de rechter een verbod had 
uitgevaardigd voor de barbecue-actie voor de Ulu-
moskee in Utrecht terwijl de gemeente Den Haag 
zich nog niet had uitgesproken. Burgemeester 
Krikke van Den Haag heeft er uiteindelijk voor 
gekozen de barbecue voor de as-Soennah moskee 
te verbieden vanwege angst voor ernstige 
verstoringen van de openbare orde op die locatie. 
'Demonstreren is een grondrecht dat we in Den 
Haag hoog achten', vandaar dat Pegida op 8 juni 
tussen 20:30 en 22:00 uur mag demonstreren op 
de Haagse Koekamp. 

Pegida is het hier niet mee eens maar zegt dat 
hij het verbod al verwachtte. Een verplaatsing naar 
de Koekamp ziet hij echter niet zitten. Volgens hem 
laten de Pegida-aanhangers zich niet zo maar door 
het verbod tegenhouden. 'Den Haag heeft veel 
moskeeën. We komen zeker, maar waar, wanneer 
en hoe we gaan opduiken dat ga ik u niet vertellen'. 

Commentaar monitorspecialist 
Pegida Nederland organiseert vaker demonstraties 
of andersoortige acties om hun anti-
islamstandpunten uit te dragen. Met de beoogde 
'Ramadan Tour' heeft Pegida, zoals gebruikelijk, 
veel media-aandacht gekregen. Dit hangt nauw 
samen met de provocerende manier waarop Pegida 
actie voert. De burgemeesters van Arnhem, Gouda, 
Utrecht en Den Haag vinden de acties echter 
onverantwoord met het oog op mogelijk gevaar 
voor de openbare orde en hebben daarom de acties 
verplaatst (naar een andere locatie) dan wel 
verboden. 

De één-mans actie van 
amegimm~ses~ op die van de 
onlangs in Engeland gearresteerde rechts-
extrernist/islamcriticus en 'burgerjournalist' 

en op die van de actievoerders van 
Britain First. Ook zij filmen vaak bij moskeeën en 
stellen vermeende wantoestanden van moslims ter 
discussie bij bezoekers en passanten. Deze video's 
plaatsen zij op sociale media. Het is mogelijk dat 
Pegida deze methode ook vaker gaat inzetten bij 
andere moskeeën in Nederland. 

Nu Rotterdam de enige gemeente (met een 
islamitische burgemeester) is die toestemming 
heeft gegeven voor de barbecue bij de moskee, 
kunnen de spanningen tussen de burgemeester en 
moslims in zijn gemeente toenemen. Dit is al waar 
te nemen op sociale media. 

Mogelijk weer protestacties tegen 
'We Are Here' 
De extreemrechtse actiegroep 'Identitair Verzet' 
heeft deze week op Facebook laten weten dat ze 
mogelijk weer in actie gaat komen tegen de 
kraakacties van een groep uitgeprocedeerde 
asielzoekers in en rond Amsterdam, die zich al jaren 
hebben verenigd in het collectief 'We Are Here'. De 
asielzoekers hebben met behulp van extreemlinkse 
actievoerders op 5 juni 2018 een leegstaand 
kantoorpand in Amstelveen gekraakt. Identitair 
Verzet stelt op Facebook: 'Wij gaan weer doen wat 
we moeten doen als de gemeente niet snel 
ingrijpt!'. 'We Are Here' had op 4 juni 2018 enkele 
sinds eind maart gekraakte woningen in 
Amsterdam-Oost op last van de gemeente 
Amsterdam verlaten. Op diezelfde dag probeerden 
de uitgeprocedeerde asielzoekers tevergeefs elders 
in de stad woningen te kraken, ook doordat 

' Zie Weekbericht Internetmonitoring 22/2018. 

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



NCTV I Weekbericht Internetmonitoring 23/2018 

bewoners en eigenaren zich heftig verzetten. 
Politie, Openbaar Ministerie en de gemeente 
Amstelveen onderzoeken of de krakers van 'We Are 
Here' uit het kantoorpand kunnen worden gezet op 
basis van verstoring van de openbare orde. De 
eigenaar heeft aangifte gedaan. 'We Are Here' 
heeft onlangs nog een aanbod van de gemeente 
Amsterdam afgewezen voor een 24-uurs opvang 
voor de duur van anderhalf jaar voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers. 

Vanuit extreemrechtse en rechts-populistische hoek 
is de laatste maanden, ook op sociale media, de 
kritiek op waarnemend burgemeester Van Aartsen, 
de 'linkse' gemeenteraad, de uitgeprocedeerde 
asielzoekers en extreemlinkse krakers flink 
toegenomen. De gemeente Amsterdam zou te 
weinig optreden tegen de 'illegale' en 
'gewelddadige' krakers. Extreemrechtse 
actiegroepen als Identitiar Verzet en Pegida 
Nederland hebben in april al actie gevoerd tegen de 
krakers in Amsterdam-Oost. Pegida ging langs in de 
buurt. Actievoerders van Identitair Verzet, die zelf 
een huis hadden 'gekraakt' in de wijk, werden met 
geweld door extreemlinkse antifascisten uit de wijk 
verdreven. Volgens Identitair Verzet was er sprake 
van 'fors geweld' met 'stenen en vuurwerk' en zou 
de politie hen onvoldoende hebben beschermd. 
De mislukte kraakacties eerder deze week in 
Amsterdam en de verplaatsing van de 
'Amsterdamse problemen' naar Amstelveen hebben 
deze week felle reacties online uitgelokt bij rechts-
populisten en extreemrechtse actiegroepen. Enkele 
reacties op de Facebook-pagina van Identitair 
Verzet, waarin onder meer met geweld en 
brandstichting wordt gedreigd: 

Ook de rechts-extremistische partij de Nederlandse 
Volks-Unie (NVU) reageert fel op Facebook: 

Parool.nl, 'Amstelveen onderzoekt uitzetten van krakers We 
Are Here', 6 juni 2018. 

Telegraaf.ni, "Aangevalien Identitair Verzet vertrokken uit  
gekraakte straat', 21 april 2018. 
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Zo'n tiental demonstranten van de extreemrechtse 
actiegroep Voorpost hebben op 7 juni 2018 
geprotesteerd in het raadhuis van Amstelveen. De 
actievoerders liepen met spandoeken het 
gemeentehuis binnen en riepen de leus 'Illegaliteit 
is criminaliteit'. Voorpost heeft van deze actie 
video's op hun Facebookpagina geplaatst. 

Voorts is er op Facebook door een individu een 
event aangemaakt met de naam ' 

'. Daarin wordt opgeroepen om op 8 
juni vanaf 19 uur te demonstreren bij het gekraakte 
pand in Amstelveen. Er wordt opgeroepen 

Tientallen personen hebben 
aangegeven te zullen meedoen, onder wie ook de 
voorman van de extreemrechtse actiegroep 'Rechts 
in Verzet'. De politie houdt inmiddels verscherpt 
toezicht in de buurt, zo melden lokale media. 

Commentaar monitorspecialist 
De groep van enkele tientallen uitgeprocedeerde 
asielzoekers in Amsterdam, die zich hebben 
verenigd in 'We Are Here', stellen niet uitgezet te 
kunnen of willen worden en hopen op een legale 
verblijfsstatus in Nederland. Al ruim vijf jaar reist 
de groep met de hulp van extreemlinkse 
actievoerders van kraakpand naar kraakpand in 
Amsterdam en omstreken. 

Het verzet tegen het niet uitzetten van de illegale, 
uitgeprocedeerde asielzoekers komt vanuit 
extreemrechtse actiegroepen en enkele rechts-
populistische media als GeenStijl en De Telegraaf. 
Ook rechtse landelijke en gemeentelijke politici 
hebben weinig begrip voor de 'lakse' houding van 
de gemeente Amsterdam en de kraakacties van 
'We Are Here' en hun extreemlinkse bondgenoten. 
Extreemrechtse actiegroepen zijn in april 2018 al in 
actie gekomen tegen 'We Are Here'. Daarom moet 

4 
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de aankondiging van Identitair Verzet dat ze 
mogelijk weer in actie gaan komen, serieus 
genomen worden. De actie deze week van 
Voorpost in het gemeentehuis van Amstelveen en 
de oproep tot een 'Project X' laten tevens zien dat 
tegenstanders van 'We Are Here' bereid zijn tot 
actie. 

Identitair Verzet werd eind 2012 opgericht en is 
een afsplitsing van de extreemrechtse actiegroep 
Voorpost. Identitair Verzet is verantwoordelijk voor 
meerdere kleinschalige acties, zoals het kortstondig 
bezetten van islamitische objecten en moskeeën in 
aanbouw op diverse plekken in Nederland. 
Identitair Verzet blijft, anders dan andere 
identitaire groepen in Europa, beperkt in omvang. 
Opvallend is dat Identitair Verzet, net als enkele 
andere extreemrechtse organisaties, er sinds kort 
voor kiest om ook te demonstreren in 'linkse 
bolwerken', zoals ook nu weer mogelijk in 
Amsterdam. Extreemlinkse actievoerders van AFA-
Amsterdam staan de uitgeprocedeerde asielzoekers 
van 'We Are Here' bij en regelen met kraakacties 
geregeld voor nieuw (tijdelijk) onderdak. Mogelijke 
nieuwe extreemrechtse acties tegen 'We Are Here' 
vergroten dan ook de kans op ongeregeldheden en 
verstoringen van de openbare orde. 

De online dreigementen om tot geweld en 
brandstichting over te gaan, zijn niet nieuw. 
Hoewel de extreemrechtse actiegroepen zelf niet 
oproepen tot geweld, moet er rekening mee 
worden gehouden dat een enkeling of enkelen 
daadwerkelijk tot geweld of brandstichting over 
kunnen gaan. Het in brand steken van een 
spandoek van 'We Are Here' in april 2018, dat vlak 
bij de gekraakte panden was opgehangen, had zo 
maar anders kunnen aflopen. 

Loyaliteit of afkeer? 
verdeelt jihadisten 
In brede online kringen is de afgelopen dagen 
aandacht besteed aan 	een een prediker 

emotionele oproep van ~1~~1 volgden 
talloze steunbetuigingen aan zijn adres. Bovendien 
volgde er actie: IslaamTV organiseerde een 
inzamelingsactie, die naar zeggen van de 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 15/2018. 

organisatoren, ruim honderdduizend euro opbracht 
en er verschenen online oproepen en berichten voor 
een demonstratie voor 

Afbeelding 

Ook in jihadistische online kringen wordt veel 
aandacht besteed aan deze prediker. De meningen 
over hem zijn echter verdeeld. Enerzijds toonden 
veel jihadistische en salafistische predikers zoals 

W-n~r4~41-"W~~ zich solidair 
met hem. Anderzijds riepen de steunbetuigingen 
vanuit deze kringen — en de massale 
steunbetuigingen in brede kringen — ook een 
tegenreactie op van sommige jihadisten. 

De online prediker 	>5 	= 	is zeer 
kritisch over mensen die loyaal zijn aan 

Volgens~ is 	geen moslim 
omdat hij oproept om te stemmen en moslims prijst 
die bijvoorbeeld werkzaam zijn bij de politie. pkj  

-"-7s-'"- Millimmai. Degenen 
die zich loyaal tonen aan 	noem 

een 
W22§1~11~~111111111~". 
Ansar Media verspreidde op 31 mei een afbeelding 
van 	met een hondenneus, - oren en - 
bek. Ansar Media riep mensen onder de afbeelding 
op zich te 	 Korte tijd 
later werd de afbeelding verwijderd van Facebook 
omdat deze volgens Ansar Media leidde tot boze 
reacties van ' 	 '. Enkele dagen 
later, publiceerde Ansar Media op Facebook en 
Telegram een video van 	 waarin hij 
oproept om deel te nemen aan verkiezingen. De 
video is door Ansar Media voorzien van ondertiteling 

Weekbericht Internetmonitoring 22/2018 
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in het Nederlands. Ansar Media riep vervolgens 
Ilren,~M~M gaUM 

111~111~11111111111M~MEMEW 
INIER1~111111~111111~111111~1 

eamose~ememeen.wer 
reageert iemand. 

Commentaar monitorspecialist 
De discussie over 	onder salafisten en 
jihadisten is onderdeel van een bredere, 
voortdurende discussie onder salafisten en 
jihadisten waarin de onderwerpen 'zuiverheid' van 
het geloof en loyaliteit en afkeer ten aanzien van 
respectievelijk gelovigen en ongelovigen centraal 
staan. Hoe salafisten en jihadisten in dit soort 
discussies stelling nemen, hangt af van de vraag 
hoe zij invulling geven aan de concepten waar de 
jihadistische en salafistisch leer grotendeels op 
gestoeld zijn: de enigheid van Allah (tawhid), 
ongeloof (kufr), loyaliteit aan gelovigen en afkeer 
ten aanzien van ongeloof (walaa' wa'l baraa'). 
Echter is er over het algemeen brede sympathie 
waarbij op voorhand wordt uitgegaan van de 
onschuld van Aitimilitm. 

Sommige jihadisten benadrukken het belang van 
het tonen van loyaliteit ten aanzien van salits 

Zij beschouwen hem in de eerste plaats als 
'een broeder in nood'. Met name predikers met een 
gelijksoortig profiel tonen deze loyale houding. Ze 
verwijzen gretig naar het fragment van zijn vrouw 
waarin wordt beweerd dat hem groot onrecht wordt 
aangedaan. Dit beeld past binnen de boodschap 
dat jihadisten stelselmatig uitdragen; dat het 
Westen een oorlog voert tegen de islam en dat 
moslims geen gelijke burgerrechten hebben. 

Anderen keren zich juist van hem af omdat_ 
zich op zijn beurt niet afkeert van 

democratie en democraten waardoor hij in de ogen 
van deze jihadisten zélf in 'ongeloof is vervallen'. 
Door zich op een harde, provocatieve wijze tegen 
hem uit te spreken, vestigen deze jihadisten 
impliciet de aandacht op hun eigen ideologische 
standpunten. Zodoende grijpen ze de discussie 
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over 	om de aandacht te vestigen op 
hun eigen 'zuivere' denkbeelden. Ze gebruiken het 
argument dat mensen zich niet moeten laten leiden 
door gevoelens van medeleven maar door 'zuivere' 
ideologische denkbeelden - hun eigen denkbeelden. 

Omstreden stichting Babycare nog 
altijd actief op sociale media 
Stichting Babycare zet zich in 'voor vluchtelingen 
die in het grensgebied van Turkije/Syrië verblijven'. 
De stichting is niet onomstreden. Zo waren in het 
verleden Nederlandse jihadisten actief voor 
Babycare , deed de FIOD in februari 2017 een 
onderzoek naar 'verdachte transacties' en heeft de 
voorzitter van Babycare op de Terroristenafdeling 
(TA) in Vught vastgezeten. De stichting onderhoudt 
meerdere Facebookpagina's die niet allemaal meer 
actief worden bijgehouden. Uit informatie van deze 
Facebookpagina's is op te maken dat de stichting in 
Geleen, Limbourg (België) en Adana (Turkije) 
gevestigd is (geweest). 

Afbeelding 

Stichting Babycare heeft recent activiteiten 
ontplooid. Op de Facebookpagina's 'Stichting 
Babycare' en 'Help Syrische Vluchtelingen' is te zien 
dat er in mei 2018 een ramadanproject is 
geïnitieerd waarbij iftarpakketten (maaltijd-
pakketten die gedurende de Ramadan na 
zonsondergang worden genuttigd) zijn 
samengesteld. Voor dit project heeft de stichting 
'met donaties 84 iftarpakketten verzameld'. In 

‘Jihad-a 	Inge 	. .=trokken bij liefdadigheidJ, 	Alingen 
voor Syrie 	 , NRC, 3 oktober 2014. 
'' Inval FIOD bij islamitische stichtingen Limburg,1111~ 
giummemia~ NRC, 14 februari 2017. 
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maart 2018 heeft Babycare voedselpakketten en 
babyvoeding in Idlib (noordwest Syrië) uitgedeeld. 
Ook was de stichting eerder actief voor de Rohingya 
in Birma/Thailand en bracht het hulpgoederen naar 
Gaza voor de Palestijnse bevolking. 

Naast de oproepen tot donaties voor 
hulpbehoeftigen deelt stichting Babycare geregeld 
berichten op Facebook met een activistische 
boodschap. Zo deelde Babycare op 31 mei 2018 
een video van het activistische platform 
BewustMoslim waarin de invloedrijke prediker 

zicht uitspreekt tegen het vermeende onrecht 
en de arrestatie van terrorisme-verdachte 

In maart 2018 deelde de stichting een video 
met de omstreden Amerikaanse jihadistische 
activist 

waarin hij zijn onvrede uitspreekt over 
het gebrek aan (internationale) aandacht voor de 
gifgasaanvallen op Ghouta. Ook worden er 
regelmatig video's, afbeeldingen en artikelen 
gedeeld waarin de onderdrukking van het 
Palestijnse volk door Israël benadrukt wordt. Op het 
YouTubekanaal van Babycare wordt een video 
gedeeld met de Saudische salafistische prediker 

1 was een inspirator voor (onder 
andere) Osama bin Laden. De stichting heeft met 
de Facebookpagina's een groot bereik met 
duizenden volgers. 

Commentaar monitorspecialist 
In Nederland bestaan er meer stichtingen die zich 
inzetten voor 'hulpbehoeftigen' in 
(conflict)gebieden in Syrië, Birma en Gaza. Het is 
niet ongebruikelijk dat stichtingen meer locaties 
gebruiken om zo hulpgoederen een gebied in te 
krijgen. Het is echter zorgelijk dat een stichting 
zoals Babycare - waarvan medewerkers zich in 
netwerken van jihadisten bevonden en kernleden 
in het verleden onderdeel zijn geweest van een 
strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme — nog 
altijd donaties weten op te halen en op sociale 
media een groot bereik heeft. Dat er 
voedselpakketten worden uitgedeeld in 
rebellengebied in Syrië roept tevens vragen op 
over de mogelijke contacten die Babycare in het 
gebied heeft. 

L ' Zie ook Weekbericht Internetmonitoring-  22/2018. 
Reporting From Syria, an American With a Point of View and 

a Message, Ben Hubbard, The New york Times, 10 maart 
2017. 

Islamplanning.nl platform voor 
promoten van salafistisch 
gedachtegoed 
De Facebookpagina 'Islamplanning.nl' is medio 
maart 2015 opgericht en heeft inmiddels ruim 
25.000 volgers. De pagina is opgericht omdat er 
volgens de initiatiefnemers vraag was naar een 
overzicht van 'betrouwbare' islamitische activiteiten 
(lezingen, lessen en overige activiteiten) Hoewel de 
website nooit echt lijkt te hebben gefunctioneerd, 
wordt de Facebookpagina wel voor dit doel ingezet. 
De Facebookpagina wordt zeer actief bijgehouden: 
er worden geregeld nieuwe berichten geplaatst. 
Gezien het aantal likes, shares, en reacties op deze 
berichtgeving, is er sprake van een intensief 
betrokken achterban. 

'Islamplanning.nl' deelt videoboodschappen van 
salafistische predikers en aankondigingen van 
evenementen en bijeenkomsten in moskeeën en 
centra van salafistische signatuur. Ook deelt zij 
inzamelingsacties ten behoeve van da'wa of voor 
charitatieve doeleinden. Inzamelingsacties die op de 
pagina gepromoot worden, zijn veelal bedoeld om 
de eigen activiteiten te kunnen bekostigen 
(bedragen tussen 5 en 500 euro): 'Islamplanning 
gelooft in het concept van het aanbieden van gratis 
Islamitische lessen, lezingen, boeken, folders en 
da'wa filmpjes voor iedereen. Echter, om dit 
concept vast te houden, hebben we mensen nodig 
die hun waardering voor dit concept uiten in de 
vorm van een bijdrage'. Donateurs, of zoals zij hen 
noemen 'Islamplanning-dragers', kunnen op die 
manier Islamplanning helpen om gratis activiteiten 
te kunnen blijven organiseren en uit te breiden. 
Daarnaast wordt verwezen naar inzamelingsacties 
van initiatieven zoals 'IslaamTV', 'HudaTV'.  en van 
(salafistische) moskeeën zelf. 

Veel van de door Islamplanning zelf georganiseerde 
activiteiten vinden plaats in Eindhoven. Voorbeelden 
van andere locaties waar in de berichtgeving 
aandacht aan wordt besteed: Amsterdam (El 
Tahweed), Tilburg ( Assunah en El Feth), 
Veenendaal (Taubah), Helmond (Al Fadjr) en Den 

3  Zie voor recente activiteiten van dit initiatief Weekbericht 
Internetmonitoring 21/2018. 
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Haag (as-Soennah). De salafistische predikers 

zijn verbonden aan Islamplanning. 

Commentaar monitorspecialist 
Islamplanning.nl is een professioneel ogend 
initatief dat gericht is op het versterken van het 
bereik van politiek salafistische initiatieven; de 
predikers en moskeeën die via dit platform 
gepromoot worden, hebben allemaal een dergelijke 
ideologische signatuur. Hoewel de naam van de 
pagina de suggestie wekt dat dit online initiatief 
een algemeen overzicht van islamitische 
activiteiten in Nederland biedt, is dit dus geenszins 
het geval. Mensen die met dit platform in 
aanraking komen, krijgen daarmee een vertekend 
beeld van het aanbod en dat is zorgelijk. Dit soort 
goed gecoiirdineerde initiatieven dragen namelijk 
bij aan de verspreiding van de anti-integratieve en 
anti-democratische boodschap die in deze politiek 
salafistische netwerken wordt verspreid. 

8 
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I. Terrorisme 

Online propaganda van Hay'at 
Tahrir al-Shaam 
Op social media zijn er verschillende 
propagandakanalen van Hay'at Tahrir al-Shaam 
(HTS) te vinden. De nieuwsoutput 'Ebaa Network' 
heeft bijna 60.000 leden en verspreidt dagelijks 
Arabischtalige HTS-propaganda. Deze propaganda 
bestaat onder andere uit foto's van het dagelijks 
leven in gebieden waar HTS actief is. Op foto's die 
de afgelopen dagen zijn geplaatst is bijvoorbeeld te 
zien hoe mensen in de gebieden waar HTS actief is, 
zich voorbereiden op het Suikerfeest en hoe er 
wegen worden aangelegd. Naast dit soort 
propaganda worden er onder andere ook officiële 
verklaringen van HTS gedeeld op het kanaal. Er zijn 
ook Engelstalige propagandakanalen en groepen 
van HTS op Telegram te vinden waarop soortgelijke 
content wordt gedeeld. Het kanaal 'The Banner' 
bestaat sinds 1 april 2018 en heeft 865 volgers. De 
Telegram chatgroep 'HTS Elite Forces Sham' telt 
ruim 190 leden. Op beide kanalen worden 
Arabischtalige en naar het Engels vertaalde HTS-
propaganda gedeeld. 

De beheerder van het jihadistische Telegramkanaal 
'HTS Elite Forces Sham' heeft op 12 juni een bericht 
gedeeld van de Nederlandse stichting 'Helpen in 
Nood'. De laatste maanden verschenen er 
meermaals oproepen van deze stichting in dit 
propagandakanalen van HTS. In het bericht wordt 
opgeroepen om geld te doneren aan de stichting. 
Bij deze oproep zijn foto's geplaatst waarop beelden 
van acties van de stichting te zien zijn. 

Commentaar monitorspecialist 
HTS is momenteel een van de meest actieve en 
grootste jihadistische strijdgroepen in Syrië. 
Schattingen over de aantallen strijders die actief 
zijn voor HTS lopen sterk uiteen maar lopen zeer 
waarschijnlijk in de duizenden. De Verenigde 
Staten heeft HTS recentelijk aangemerkt als 
terroristische organisatie. HTS is hoofdzakelijk 
actief in Noord-west Syrië en onderhoudt volgens 
de Verenigde Staten nauwe banden met al-Qa'ida. 
Anders dan ISIS richt HTS richt zich veel minder op 

Zie ook: NCTV, Weekbericht Internetmonitoring 2/2018, P.2-
3. 

https://ww,..v.wsj.com/a  rticles/u-s-issues-terror-designation-
for- risino-syrian-rnilitant-grotip-1527797992 

(massale) ontwikkeling en verspreiding van 
propaganda. 'HTS portrays itself to be more 
interested in actions than in words, concluderen 
Winter en Haid in een recent verschenen onderzoek 
naar de verschillen tussen ISIS en HTS-
proaganda. Hoewel HTS-propaganda vooralsnog 
weinig tot geen doorgang lijkt te vinden in het 
Nederlands taalgebied, zijn er op de 
propagandakanalen van HTS weldegelijk 
aanwijzingen te vinden voor Nederlandse 
betrokkenheid bij deze jihadistische organisatie. 

Zie: 
https://,,,nvw.rnei.edillsites/default/files/publications/PP3.....Char 
lieHaid....jihadistpropagandaCT%20finai.pdf 
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II, Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Nieuwe stichting 'Steun een Talib' 
gestart met rol voor salafistische 
prediker 

Recent is de stichting 'Steun een Talib' opgericht. 
De stichting zet zich in 'voor studenten van kennis 
in Marokko en Mauritanië die het financieel niet 
breed hebben.' De bijbehorende Facebookpagina 
'Talibsupport' is sinds begin juni 2018 actief. Op de 
website van de stichting is te lezen dat 'het 
financiële ondersteuning biedt op het gebied van 
medische zorg, huisvesting en overige 
basisbehoeften'. Hierdoor kunnen 'leerlingen die de 
ambitie hebben om islamitische kennis te vergaren 
zich ongestoord focussen op het vergaren van 
kennis.' Uit informatie op de website is af te leiden 
dat de stichting in de omgeving van Ede is 
gevestigd. 

Op de Facebookpagina zijn afgelopen weken enkele 
berichten geplaatst van projecten die de stichting 
heeft uitgevoerd. Zo is er op 6 juni 2018 een 
bericht geplaatst waarin de stichting schrijft dat er 
€1000,- Euro is opgehaald voor een iftarproject: 'dit 
bedrag wordt verdeeld tussen twee 
studentendorpen in Mauritanië'. Ook is er voedsel 
naar deze dorpen gebracht. Op een video is te zien 
hoe jongemannen gezamenlijk een maaltijd 
nuttigen. Bezoekers van de Facebookpagina wordt 
gevraagd een donatie te doen of een 'drager' te 
worden voor één van de projecten. De 
Facebookpagina heeft na enkele weken meer dan 
tweehonderd volgers. Naast een Facebookpagina en 
een eigen website is het initiatief ook actief op 
YouTube en Instagram. Uit afbeeldingen en video's 
die op sociale media en op de website van de 
stichting zijn verspreid is op te maken dat de 
salafistische prediker 	.  
NIMMEME". een vooraanstaande rol 
binnen de stichting vervult. 

De salafistische prediker 
is betrokken bij meerdere online 

initiatieven die zich onder andere bezig houden met 
dawah activiteiten en het versterken van het bereik 

www.talibsupport.com  
Zo staat hij bijvoorbeeld op de banner van de vvebsite. 

van politiek salafistische initiatieven. Voorbeelden 
hiervan zijn 'Islamboekenfonds' en het salafistische 
platform 'Islaamplanning.nl'. Daarnaast geeft 
Jouwairiah geregeld lezingen over geloofsbelijdenis 
en islamitische geschiedenis in verschillende 
moskeeën met een salafistische signatuur in 
Eindhoven, Tilburg, Ede, Utrecht en Naarden. Ook is 
hij actief betrokken bij moslimjongerenorganisaties 
in Almere en Utrecht. Geregeld verschijnen er 
video's van zijn optredens op Facebook. Deze 
hebben veelal duizenden views. 

onderhoudt ook een eigen 
Facebookpagina met bijna vierduizend volgers. 

Commentaar monitorspecialist 
Verschillende predikers in Nederland zijn 
verbonden aan stichtingen voor hulpbehoeftigen. 
Dat 	met 'Steun een Talib' actief is in 
onder andere Mauritanië is niet geheel verrassend. 

bracht in 2017 een bezoek aan 
Mauritanië. In een video promootte hij daar een 
locatie voor jongeren 	 ' Met 
het Islamboekenfonds bracht 	eerder een 
bezoek aan Colombia waar hij in 2016 gratis 
islamitische boeken uitdeelde. Deze vorm van 
zendingswerk, de inhoud van zijn lezingen in 
moskeeën en bij moslimjongerenorganisaties zijn 
gericht op het versterken van het islamitisch geloof 
met als doel het praktiseren van de zuivere Islam. 
Stichtingen waarvoor 	actief is zoals het 
'Islamboekenfonds' en nu 'Steun een Talib', 
afficheren hun strikte politiek-salafistische 
signatuur echter niet. 

Dit initiatief laat zien dat er naast gevestigde, 
geïnstitutionaliseerde salafistische netwerken ook 
informele, niet- geïnstitutionaliseerde salafistische 
netwerken bestaan, met een sterk internationaal 
karakter. Het is vooralsnog niet uit open bronnen 
op te maken of er ook Nederlanders studeren in de 
regio's waar 'Steun een Talib' actief is. De 
oprichting van dit soort stichtingen zorgt tevens 
voor een uitbreiding en verdere professionalisering 
van (inter) nationale politiek-salafistische 
netwerken. Mensen die met dit soort initiatieven in 
aanraking komen worden blootgesteld aan een 

Zie voor duiding van dit initiatief: Weekbericht 
Internetmonitoring 23/2018. 

Zie video: 'Adviezen en verduidelijkingen omtrent kennis 
vergaren in Mauritanië - 	 ' op 
YouTube. 

Zie ook: Weekbericht Internetmonitoring 16/2016. 
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anti-integratieve en anti-democratische boodschap 
die in dit soort salafistische netwerken worden 
verspreid. 

Nieuw online initiatief: Identitair 
Nederland 
Het extreemrechtse intiatief 'Identitair Nederland' 
(IDNL) is sinds 9 juni 2018 actief op Facebook en 
via de website Idnl.org. Op de website omschrijft 
IDNL zichzelf als volgt: 'IDNL (Identitair Nederland) 
is een werkgroep die de verspreiding van het 
identitaire gedachtengoed in Nederland nastreeft. 
Wij organiseren geregeld bijeenkomsten en lezingen 
voor politiek geïnteresseerden.' Tot nu toe hebben 
enkele tientallen mensen de Facebookpagina 
geliked. Onder de personen die de berichten op de 
Facebookpagina van IDNL tot nu toe hebben 
geliked, zijn rechtsextremisten (onder wie de 
voorman van 'Rechts in Verzet') en enkele 
sympathisanten van de partij Forum voor 
Democratie. 

Verder is er op de website van IDNL een artikel 
over nationalisme gepubliceerd en worden op 
Facebook enkele boeken aanbevolen, waaronder 
een boek van de rechts-populistische journalist 

. De extreemrechtse actiegroep 
'Rechts in Verzet' heeft het nieuwe initiatief bij haar 
volgers op Facebook onder de aandacht gebracht 
door te verwijzen naar de website en de 
Facebookpagina. De meest bekende vertolker van 
het identitaire gedachtegoed in Nederland, de 
extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet, heeft 
deze week op Facebook in een opsomming van 
activiteiten die 'achter de schermen' gebeuren ook 
gerefereerd aan IDNL. Identitair Verzet schrijft dat 
er op 2 juni 2018 een contactdag in Rijnmond was 
waar 'ruim 50 mensen luisterden naar drie 
toespraken met diverse thema's.' ID Verzet laat 
weten dat dit initiatief niet van hen is, maar dat er 
wel 'goede contacten' zijn.  

Het is nog niet bekend wanneer volgende 
bijeenkomsten of lezingen onder de vlag van IDNL 
worden georganiseerd. 

Commentaar monitorspecialist 
Het is vooralsnog niet geheel duidelijk van wie dit 
initiatief komt. Maar duidelijk is dat de 
extreemrechtse actiegroepen 'Identitair Verzet' en 
'Rechts in Verzet' (RIV) hierbij betrokken zijn. 
ID Verzet is al enige jaren in Nederland actief. 
RIV manifesteert zich sinds enige maanden 
nadrukkelijk zowel online als op straat met 
protestacties. Tot nu toe waren deze acties vooral 
gericht tegen de komst van moskeeën, zoals de 
actie met de onthoofde pop met dreig brief bij een 
moskee in Amsterdam. Naast de strijd tegen de 
komst van moskeeën op diverse plekken in 
Nederland, komt RIV (overigens net als ID Verzet) 
sinds kort ook in actie tegen de kraakacties van de 
uitgeprocedeerde asielzoekers van 'We Are Here' in 
Amsterdam en Amstelveen. 

Bovendien heeft RIV van begin af aan gesteld dat 
ze een poging wil doen om zoveel mogelijk rechts-
populistische en extreemrechtse krachten te 
bundelen. Mogelijk dat de werkgroep IDNL hiertoe 
een aanzet kan vormen. Het is nog afwachten 
hoeveel en welke personen er op lezingen en 
bijeenkomsten af zullen komen en of daar ook 
actievoerders of sympathisanten van andere 
extreemrechtse actiegroepen op af komen. Door 
deze mogelijke bijeenkomsten en de mogelijke 
publicatie van meer ideologische artikelen online 
zou er ook meer inhoudelijke verdieping rondom de 
identiaire beweging in Nederland tot stand kunnen 
komen. Tot nu toe was daar bij ID Verzet 
nauwelijks sprake van. Dit in tegenstelling tot de 
identitaire beweging in landen als Duitsland, 
Oostenrijk en Frankrijk, waar ook meer hoger 
opgeleiden betrokken zijn dan in Nederland. ID 
Verzet heeft in de afgelopen jaren ook nauwelijks 
aansluiting weten te vinden bij de andere Europese 
indentitaire groeperingen en nooit echt meegedaan 
met gezamelijke identitaire acties, zoals met een 
boot op de Middellandse Zee tegen de komst van 
asielzoekers ('Defend Europe'). 

Het is op dit moment echter nog te vroeg om het 
potentieel, de omvang en de concrete invulling van 
de werkgroep IDNL te duiden. 

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

WK voetbal als thema in 
jihadistische propaganda 
Het WK voetbal dat momenteel in Rusland 
plaatsvindt, is in de aanloop naar dat evenement 
een belangrijk onderwerp geweest in jihadistische 
propaganda. Vooral in ISIS-propaganda is geregeld 
verwezen naar het evenement door expliciet 
gewelddadige jihadistische beeldtaal. Zo zijn 
diverse beroemde voetballers afgebeeld op een 
manier alsof zij op het punt stonden te worden 
geëxecuteerd of waarbij dit al was gebeurd. Ook 
zijn andere aan het WK gelieerde symbolen gebruikt 
in jihadistische propaganda, zoals verschillende 
stadions, speelsteden, beroemde Russische locaties 
of anderszins aan Rusland gerelateerde symboliek. 
Deze afbeeldingen worden meestal gecombineerd 
met dreigende taal, of gewelddadige scènes of 
attributen. Doelwitten die in de dreigementen 
genoemd worden zijn naast symbolen van het 
evenement (sporters/artiesten, locaties, etc.) ook 
soft targets als restaurants, winkelcentra en 
anderszins publieke locaties. Daarnaast worden 
aanslagmethoden en -middelen gedeeld. Volgens 
Rita Katz, directeur van de SITE Intelligence Group, 
- een organisatie die extremistische online uitingen 
monitort en daarover rapporteert - is deze 
propaganda onderdeel van een campagne van aan 
ISIS gelieerde groepen die ruim negen maanden 
geleden is gestart.' 

In online kanalen waar het jihadistisch 
gedachtegoed wordt verspreid is merkbaar dat het 
WK nog steeds een thema is in de propaganda. De 
hierboven genoemde expliciet gewelddadige 
beeldtaal blijft aanwezig, maar er zijn ook 
andersoortige berichten. Deze berichten zijn niet 
zozeer gewelddadig van aard, maar spreken 
moslims aan op hun geloof en moslimidentiteit. De 
boodschap daarbij is dat een 'ware' moslim zich niet 
in moet laten met 'wereldse' zaken zoals het WK 
voetbal. Het jihadistische online initiatief 'Ahlus-
Sunnah Publicaties II' (ASP) spreekt zich, 
bijvoorbeeld via de eigen kanalen, uit tegen het 
WK. ASP heeft een traktaat gedeeld waarin twee 
jihadistische ideologen moslims 'adviseren' over het 
evenement. Moslims die het WK 'met groot 
fanatisme en toewijding' volgen, zouden de 
'onzinnigheid' van het evenement moeten inzien en 
zich moeten houden aan het principe walaa' wal 
baraa [loyaliteit aan gelovigen en afkeer ten 
aanzien van ongeloof]. In een ander bericht op de 
Facebookpagina van ASP trekt het een vergelijking 
tussen de voetbalwedstrijd Marokko-Iran en de rol 
die Iran speelt in de oorlog in Syrië en Irak: 'Als je 
verdrietiger en met hevigere emoties hebt 
gereageerd op het verlies van 11 Marokkaanse 
voetballers tegen 11 Iraanse voetballers, dan 
wanneer duizenden van Ahl as-Soennah worden 
afgeslacht door het Iraanse leger in Syrië en Irak... 
... dan weet dat je jezelf toch echt serieus moet 
gaan afvragen of jij de islaam als religie neemt of 
voetbal en nationalisme als religie neemt...' 

Verschillende andere jihadistische, maar ook 
salafistisch profilerende online initiatieven delen het 
bericht van ASP of berichten van soortgelijke 
strekking op eigen Facebookpagina of 
Telegramkanaal. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Commentaar monitorspecialist 
De expliciet gewelddadige beeldtaal wordt vooral 
door aan ISIS gelieerde kanalen verspreid. Dit past 
in de propagandalijn die ISIS (en haar 
sympathisanten) al jaren toepast rondom grote 
evenementen, zoals ook gebeurde bij de 
Olympische Zomerspelen in Brazilië in 2016. Het 
doel van zo'n campagne is mensen te inspireren en 
van advies te voorzien om aanslagen te plegen 
tijdens, in dit geval, het WK voetbal in Rusland. 
Tegelijkertijd beoogt ISIS hiermee de westerse 
samenleving angst aan te jagen door te suggereren 
dat zij als bezoeker doelwit zijn en slachtoffer 
kunnen worden van een aanslag. Hoewel aan door 
ISIS geuite dreigementen meestal geen opvolging 
gegeven wordt, kunnen geradicaliseerde individuen 
zich toch gemotiveerd voelen om tot actie over te 
gaan. 

Andere typen berichten die worden gedeeld door 
jihadistische kanalen zoals ASP, spelen meer in op 
het schuldgevoel van moslims. Moslims worden dan 
aangesproken op hun moslimidentiteit en verteld 
dat zij zich puur moeten houden en zich moeten 
conformeren aan de 'ware' islam. De suggestie die 
hierbij wordt gewekt, is dat wanneer zij zogenaamd 
`wereldse' evenementen als het WK voetbal volgen, 
zij geen (goede) moslims zijn. Dit past overigens in 
het anti-integratieve en anti-democratische 
narratief dat jihadisten en sommige salafisten op 
verschillende gebeurtenissen toepassen. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om het afwijzen van gepercipieerd 
`ongelovige' en 'verwerpelijke' feestdagen en 
evenementen zoals Kerst, Oud en Nieuw of 
politieke verkiezingen. Jihadisten en bepaalde 
salafisten spelen hier in op hetzelfde sentiment. 
Het doel hiervan is om moslims af te keren van de 
westerse samenleving en hen te isoleren. Dit kan 
vervolgens een voedingsbodem voor radicalisering 
zijn. 

Stembussen in Den Haag, 
Amsterdam en Deventer open voor 
Turkse Nederlanders 
Op 24 juni 2018 vinden de vervroegde parlements-
en presidentsverkiezingen in Turkije plaats. Deze 
waren oorspronkelijk gepland voor september 2019. 
Vanaf de tweede week van juni 2018 was het in 
sommige landen in Europa mogelijk om te 
stemmen. 

De stembussen voor Turken in Nederland waren 
van 15 tot en met 19 juni 2018 open in Amsterdam, 
Den Haag en Deventer. Volgens de Turkse 
ambassade zijn ongeveer een kwart miljoen Turkse 
Nederlandse kiezers geregistreerd. 
Over het algemeen is het stemmen rustig verlopen, 
maar niet zonder incidenten. Volgens verschillende 
twitteraars zouden aanhangers van Erdoan (AKP) 
en de Grijze Wolven onrust hebben veroorzaakt bij 
de stembus in Den Haag. Deze groep zou 
fascistische slogans hebben geroepen en 
marcheerde richting enkele aanhangers van de pro 
Koerdische partij HDP. De politie wist de rust snel te 
herstellen.' Bij het sluiten van de stembussen om 
21:00 uur op 19 juni 2018, waren in totaal 130.383 
stemmen uitgebracht op de drie locaties in 
Nederland. Dat komt uit op 50,1% van de in totaal 
260.262 stemgerechtigden. 

Voor de parlementsverkiezingen zijn er twee 
allianties: AKP, MHP, BBP en CHP, IYI, SP. Voor de 
presidentsverkiezingen zijn er zes kandidaten: 
Recep Tayyip Erdoóan (de huidige Turkse 
president), Temel Karamollaoglu (partijvoorzitter 
van de Saadet Partij (SP)), Selahattin Demirtas 
(voormalig HDP-voorzitter die momenteel gevangen 
zit), Muharrem Ince (CHP), Dob Perinek 
(voorzitter van Vatan Partisi) en Meral Ak5ener (IYI-
partijleider).6  Laatstgenoemde partij, IYI is 
nationalistisch en is van de MHP afgesplitst. De IYI 
is in Nederland niet actief op sociale media. 

Afbeelding 

O.a. volgens Ornf,_.., 	:.)S N ieuswuu r. 
httos://www.teleqraaf.ni/nieuws/2194392/onrust-bii-turks-

stembureau-in-den-haan   
http://dutchturks.ni/verkiezincien-turkije-record-meer-dan-

210-000-mensen-naar-de-stembus-in-nederland-en-belqie/   
http://www.haberturk.com/son-dakika-chp-ivi-narti-sp-ve-

do-ittifak-konusunda-anlasti-1944768   
httos://tr.soutniknews.com/turkive/201805021033271594-

aksener-adaviik-basvurusu-vsk/  • 
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De verkiezingscampagne van de AKP in Nederland 
wordt door de UID (voormalig UETD) 
georganiseerd. De Nederlandse UID-voorzitter is 
eveneens benoemd tot verkiezingscoördinator voor 
AKP Nederland. 

Zowel in Turkije als in Nederland zijn de Turkse 
partijen actief bezig met campagnevoeren. Er is 
online een aantal spanningen waarneembaar tussen 
de overige politieke partijen en AKP. CHP wordt 
onder andere op de website van ‘AK parti Hollanda' 
beschuldigd van samenwerking met de HDP. AKP en 
Erdojan beschouwen de HDP als de politieke tak 
van de PKK . De pro-Erdoóan Turkse Nederlanders 
roepen elkaar op om massaal op ErdoOn te 
stemmen. Ook op de AKP Facebookpagina's in 
Nederland wordt Erdog'an gesteund en is er het 
volste vertrouwen in hem: 

Op CHP Hollanda Birligi, een pro-CHP 
Facebookpagina, worden veel pro-CHP berichten 
geplaatst en belangrijke meldingen met de CHP-
achterban gedeeld. 

roept Turken op om op de HDP en Selahattin 
Demirtas te stemmen: ' 

Als er op 24 juni 2018 geen meerderheid (50% + 
1) door een kandidaat wordt behaald, is er op 8 juli 
2018 een tweede ronde voor de presidents-
verkiezingen. In Nederland krijgen Turken dan op 4 
juli 2018 de gelegenheid nogmaals te stemmen 
voor een president. 

Commentaar monitorspecialist 
De politieke sfeer en ontwikkelingen in Turkije 
rondom de verkiezingen hebben invloed op (de 
spanningen tussen) Turkse organisaties in 
Nederland en de rest van Europa. Er zijn tot dusver 
geen conflicten waargenomen in Nederland behalve 
het kleine incident bij de stembus in Den Haag. Het 
was voorstelbaar dat verschillende groepen of 
individuen tijdens het stemmen in conflict zouden 
komen met elkaar. De verbale aanval van AKP-
aanhangers op HDP-aanhangers in Den Haag, kan 
het gevolg zijn van een oproep van Erdo§an om 

htto.//www.hurrivetdailvnews.comtiailed-hdo-candidate-
demirtas-makes-camoaion-soeech-throuoh-wifes-phone-
132888  

Facebookpagina HDP HDK Hollanda 

HDP te onderdrukken om de kiesdrempel niet te 
halen. Dat het in Europa niet tot grote incidenten is 
gekomen, geeft aan dat er weerstand is tegen 
zulke oproepen. 

Het bekend maken van de verkiezingsuitslag op 24 
juni 2018 kan ook een gevoelig moment zijn in 
Nederland: de winnaars kunnen hun overwinning 
(in het openbaar) vieren en de anderen kunnen 
vanwege de teleurstelling en eventueel verdriet 
gaan demonstreren. Dit laatste zal met name het 
geval zijn als er geruchten ontstaan dat de 
verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen (fraude). 

De huidige opkomst van 50,1% in Nederland is 
ongeveer gelijk aan het aantal stemmen van de 
vorige verkiezingen. In het algemeen is er minder 
campagne in Nederland gevoerd en is het stemmen 
in Nederland rustiger verlopen dan bij de vorige 
verkiezingen. De CHP was in het campagnevoeren 
in Nederland echter actiever dan gedurende de 
vorige verkiezingen. Vermoedelijk scoort CHP 
tijdens deze verkiezingen hoger dan tijdens 
voorgaande verkiezing. De AKP zal vermoedelijk in 
Nederland de meeste stemmen krijgen. Echter zal 
het aantal stemmen niet zo hoog zijn in 
vergelijking met de vorige verkiezingen. Het al 
jaren lage opkomstpercentage geeft ook te denken 
over het beeld dat in de media bestaat dat het 
overgrote deel van de stemgerechtigde Turkse 
Nederlanders de AKP steunt. In werkelijkheid gaat 
het dus om de meerderheid van degenen die zijn 
komen stemmen. Naar alle waarschijnlijkheid zijn 
AKP-aanhangers zeer gemotiveerd om te gaan 
stemmen en zal een groot deel van de niet-
stemmers dan ook geen aanhanger zijn van de AKP 
of uberhaupt niet of minder geïnteresseerd zijn in 
de Turkse politiek. Daarmee bestaat de 
meerderheid van de Turkse diaspora (de niet-
stemmers plus degenen die niet op de AKP 
stemmen) in Nederland naar alle waarschijnlijkheid 
dus juist niet uit AKP-aanhangers. 
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Korancompetities en 
(ongewenste) buitenlandse 
financiering 
Steeds meer salafistische moskeeën in Nederland 
organiseren jaarlijks een korancursus of 
-competitie. Dit is (een competitie) bedoeld voor 
(meestal minderjarige) jongens en meisjes die de 
Koran uit hun hoofd hebben geleerd of goed kunnen 
reciteren. Veel salafistische centra en moskeeën 
organiseren deze activiteit met financiële steun uit 
Saoedi-Arabië of andere Golfstaten. In de zomer 
van 2018 zullen de Eindhovense al Fourkaan 
moskee (10 juli tot en met 10 augustus 2018) en 
de Amsterdamse El Tawheed moskee (21 juli tot en 
met 18 augustus 2018) met het oog hierop een 
Korancursus of -competitie organiseren. Deze 
cursus is bestemd voor 'broeders' en 'zusters' 
(vanaf 15 jaar). 

Dergelijke koran-activiteiten worden wereldwijd (zie 
afbeelding hieronder) gesubsidieerd door de Holy 
Quran Memorization International Organization 
(HQMI). Dit is een liefdadigheidsorganisatie die als 
doel heeft moslimgeneraties de Koran te leren, en 
te onthouden, en aandacht te schenken aan 
koranwetenschappen. De HQMI staat onder toezicht 
van de Muslim World League (Rabitat al-Alam al- • 
Islami, oftewel de islamitische wereldliga) gevestigd 
in en gefinancierd door Saoedi-Arabië, die 
islamitische leringen propageert. 

Op de website van HQMI wordt een 
aanvraagformulier beschikbaar gesteld dat 
organisaties kunnen invullen voor een subsidie van 
deze organisatie om activiteiten rondom Koran-
memorisatie te bewerkstelligen. HQMI zegt 
1.266.961 korans te hebben gedoneerd aan 458 
instituties wereldwijd. Diverse islamitische  

organisaties in Nederland (zoals de Haagse as-
Soennah moskee) vragen echter geld voor deze 
gratis verkregen Korans. 

De vereniging El Mishkaat (Rotterdam) organiseert 
de jaarlijkse Benelux Korancompetitie in Nederland, 
België en Luxemburg. Op 28 januari 2018 vond de 
finale van de Benelux Korancompetitie 2017 plaats. 
De functie van El Mishkaat is vooral gelegen in het 
'bevorderen en stimuleren van korankennis (onder 
andere het memoriseren en reciteren) onder de 
moslimgemeenschap van de Benelux landen'. De 
vereniging is structureel op zoek naar sponsors en 
'gulle broeders en zusters' die een financiële 
bijdrage willen leveren aan de Benelux 
Korancompetitie. Volgens de organisatie zou zijn 
gebleken dat 'jongeren die zich bezighouden met de 
Koran minder vatbaar zijn voor radicalisering, 
criminaliteit en vandalisme. Wij trachten onze 
jongeren te motiveren met mooie en symbolische 
prijzen tijdens de finale van de Benelux 
Korancompetitie', aldus El Mishkaat. 

In de afgelopen jaren was één van de favoriete 
genodigden bij deze Koran-competities de Koeweiti 
Koranlezer Mishary Rashid Al-Afasy. Deze 
geestelijke leider heeft een belangrijke rol gespeeld 
bij de financiering van het nieuwe islamitisch 
centrum van de as-Soennah in Den Haag, genaamd 
'De Nobele Hoop'. 

Commentaar monitorspecialist 
De organisatie van Korancompetities behoort in 
veel moslimlanden tot de normale religieuze 
activiteiten. De Korancompetities worden 
gefinancierd door salafistische organisaties uit 
Saoedi-Arabië, Koeweit en Qatar. Vermoedelijk 
wenden salafistische organisaties in Nederland 
financierders uit deze landen ook aan voor andere 
activiteiten, zoals aankoop en renovatie van 
gebouwen, opleiding van predikers en da'wa-
activiteiten. De Korancompetities dienen dan als 
vehikel voor de fondswerving en andere activiteiten 
dan in het openbaar wordt aangekondigd. Deze 
financiering wordt door de Nederlandse overheid 
onwenselijk geacht wanneer deze gepaard gaat 
met ideologische beïnvloeding die 
antidemocratisch, anti-integratief of 
onverdraagzaam gedrag tot gevolg heeft. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Dierenrechtenextremisten 
`bevrijden' kippen uit solidariteit 
met 
De radicale dierenrechtenactiegroep 'Active For 
Justice' laat deze week via een bericht op Facebook 
en op Indymedia.nl weten dat ze in 'één van de 
afgelopen nachten' 26 kippen hebben 'gered' op een 
kippenboerderij ergens in Nederland. Foto's van de 
actie zijn online gepubliceerd. Daarop zijn 
actievoerders onherkenbaar in een kippenstal te 
zien met enkele 'bevrijde' kippen en een spandoek 
met de tekst 'Free 	. Active for Justice'. In de 
claim op internet stelt de actiegroep dat de actie uit 
solidariteit met de in het Verenigd Koninkrijk 
veroordeelde en gevangen gehouden Nederlandse 
dierenrechtenextremist' 	' is gevoerd. Deze 
dierenrechtenextremist zit vast vanwege zijn 
betrokkenheid in het chanteren van een 
proefdierenlaboratorium in Engeland. Hij werd 
samen met zijn vriendin 	in 2012 in 
Amsterdam aangehouden, in februari 2017 
uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk en in 
januari 2018 tot vijf jaar cel veroordeeld. De vrouw 
kreeg twee jaar voorwaardelijke celstraf en is 
inmiddels weer vrijgelaten. 

Er bestaat nationaal en internationaal onder 
radicale dierenrechtenactivisten en -extremisten 
veel sympathie voor' 	 Op de 
Facebookpagina ' 	verschijnen geregeld 
internationale initiatieven van radicale actievoerders 
en sympathisanten uit solidariteit met de gevangen 
Nederlandse dierenrechtenextremist. Zo wordt er 
op bijeenkomsten en feesten geld ingezameld en 
worden brieven aan 	' geschreven. Tevens zijn 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 5/2018. 

de laatste maanden verscheidene (buitenwettelijke) 
acties van dierenrechtenactivisten en -extremisten 
in binnen- en buitenland opgedragen aan 

Commentaar monitorspecialist 
De radicale dierenrechtenactiegroep 'Active for 
Justice' heeft in het verleden al diverse acties 
gevoerd, die soms ook net op of over de rand van 
de wet zijn. Actievoerders van de groepering zijn 
vooral actief in het zuiden des lands en met name 
in Limburg. Er lijkt een connectie van de 
actiegroep met de radicale milieugroepering 
'GroenFront!' te zijn. Sympathisanten van deze 
groepering hebben in de afgelopen jaren al 
meerdere keren buitenwettelijke acties gevoerd 
(o.a. jachthutten, bossen Schinveld (AWACS), 
Betuwelijn, gentechvelden Wageningen). 

Internationaal, maar ook in Nederland zelf worden 
geregeld solidariteitsacties voor de veroordeelde 
Nederlandse dierenrechtenextremist'  
gevoerd. Daarbij ging het in het buitenland soms 
ook om buitenwettelijke acties. Het heimelijk 
insluipen van stallen en stelen van dieren zijn 
buitenwettelijke acties die in de afgelopen jaren af 
en toe ook door Nederlandse 
dienrechtenextremisten zijn uitgevoerd. 
Dierenrechtenextremisten voeren deze acties uit 
om de in hun ogen erbarmelijke 
leefomstandigheden voor dieren in stallen te tonen. 
Vaak laten ze beelden (livestreams, video's en 
foto's) van deze dieren en van hun acties online 
zien om een zo breed mogelijk publiek en zoveel 
mogelijk aandacht te trekken. 

Het is nu voor het eerst dat een dergelijke actie in 
Nederland in verband wordt gebracht met de 
veroordeling en opsluiting van de Nederlandse 
d ierenrechtextremist 	. Het is, mede gezien de 
oproep in de online claim om meer dieren te 
bevrijden uit solidariteit met 	, goed mogelijk 
dat er meer van dit soort buitenwettelijke acties in 
het kader van' 	door 
dierenrechtenextremisten in Nederland plaats gaan 
vinden. 

Zie ook Weekbericht,Internetmonitoring 32/2016. 
6 

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



Uitgave 
Nationaal Codrdinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Directie Analyse en Strategie (DAS) 
Postbus 117, 2501 CC Den Haag 
Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag 
10,2g 

Meer informatie 
www.ncty.n1 
10.28 
@ncty_nl 

22-06-2018 



Nationaal Co írrdinat 
Terrorismebestrildin en Veil' 
41inigerie van us[itie en Weili 

Disclaimer 
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van de Directie Analyse en Strategie (DAS) van de 
Nationaal Cordinator Térrorismebestrijding 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. 
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Reacties in moslimkringen op de invoering van 
het verbod op gezichtsbedekkende kleding 

Salafisten, islamisten en jihadisten gebruiken 
openbare Facebookgroepen om bereik te 
vergroten 
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Reacties op Turkse verkiezingen 4 
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 èn 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 
10.2g 
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I. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Reacties in moslimkringen op de 
invoering van het verbod op 
gezichtsbedekkende kleding 
Er komt definitief een verbod op het dragen van 
gezichtsbedekkende kleding (in de volksmond een 
boerkaverbod genoemd) in het onderwijs, openbaar 
vervoer, overheidsgebouwen en de zorg. Na de 
Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer op 26 juni 
2018 met een ruime meerderheid ingestemd met 
de wet waarin dat wordt voorgeschreven. Een 
overtreding van de wet wordt bestraft met een 
boete van circa 400 euro. Tegenstanders van de 
wet (D66, SP, PvdA en GroenLinks) noemden het 
voorstel 'niet proportioneel en contraproductief' of 
'niet van toegevoegde waarde en niet noodzakelijk'. 

Het wetsvoorstel voor gezichtsbedekkende kleding 
heeft al geruime tijd de aandacht onder moslims. 
De hashtagcampagne `#TegenNiqabVerbod' zette 
zich vanaf 2016 (en in geval van stemming in 
Tweede en later Eerste Kamer steeds meer) in 
tegen het verbod op gezichtsbedekkende kleding. 
Voor de stemming in de Eerste Kamer hebben 
voornamelijk salafistische imams en predikers een 
gezamenlijke verklaring gericht aan de Eerste 
Kamer waarin zij argumenten hebben aangedragen 
die zouden aantonen dat de 'Wet gedeeltelijk 
verbod gezichtsbedekkende kleding' discriminerend 
en oneerlijk is. De verklaring is ondertekend door 
een aanzienlijk aantal organisaties, moskeeën en 
individuen die als politiek-salafistisch, islamistisch 
of in een enkel geval zelfs als jihadistisch te typeren 
zijn, waaronder: moskee as-Soennah (Den Haag), 
El Tahweed (Amsterdam) Waqf (Eindhoven), 
alFitrah (Utrecht), El Feth (Tilburg), Arrahmaan 
(Breda), Assalaam (Zundert), Almohsinin 
(Oosterhout), Taubah (Veenendaal)  

-h t a tall té r k ai á r r a I 
en Moslim Kids Entertainment. 

Er is zowel binnen salafistische en jihadistische 
kringen als binnen de brede islamitische 
gemeenschap en grote moskeekoepelorganisaties 
(CMO, SPIOR, SIORH, SMBZ) afkeurend 

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 
2  '-4TegenNigabVerbod' is een initiatief vanuit de 
moslimgemeenschap om te ageren tegen het (gedeeltelijke) 
verbod op gezichtsbedekkende kleding. 

Zie Facebookpost 22 juni 2018 Okay Pala 
Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Stichting 

Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) 

gereageerd op het beperkte verbod. In alle reacties 
en (pers)verklaringen is terug te lezen dat de 
Nederlandse overheid met twee maten meet, het 
niqaab-verbod het 'anti-islambeleid' in Nederland 
bevestigt en klinkt de vrees door dat het niqaab-
verbod het begin zal zijn van verdere inperkingen 
van de burgerrechten van moslims: 'Vandaag is het 
de niqab, morgen zal het de hidjaab en de djilbaab 
zijn! Laat onze stilzwijgendheid de onderdrukkers 
geen moed geven om door te gaan. Verbreek de 
stilte en sta op voor islam', aldus Hizb ut Tahrir 
(HuT). 

Op jihadistische mediakanalen worden er 
afbeeldingen gedeeld van vrouwen in niqaab die als 
'gevangenen van de democratie' zijn afgebeeld en 
teksten refererend aan de hashtag 
'#tegenniqabverbod'. Het jihadistische initiatief al 
Andalus Publicaties bijvoorbeeld heeft er voor 
gekozen op haar Facebookpagina een afbeelding 
van Auschwitz te plaatsen met de tekst: 'het is voor 
de moslims in Nederland en het westen in het 
algemeen nu vijf voor twaalf. Gaan we als moslims 
niet-fundamentele verschillen opzij zetten en 
samenwerken of wachten we af tot de Hollandse 
Gestapo straks bij ons allemaal op de stoep staat?' 

Het activistische initiatief Bewust Moslim maakt de 
link met het verleden én de toekomst en schrijft: 
'als je wilt weten hoe Nederland er over tien jaar uit 
gaat zien, kijk dan naar de voorstellen die de PVV 
en verwante partijen vandaag doen. Voorstellen die 
door naïevelingen worden weggelachen als absurde 
inbreuken op vrijheid.' 

Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio 
Haaglanden (SIORH) en het Samenwerkingsverband 
Moskeeën Brabant en Zeeland (SMBZ) 

2 
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Verschillende salafistische moskeeën en 
organisaties roepen de moslimgemeenschap op om 
de handen ineen te slaan. Stichting Moslim 
Jongeren Utrecht roept moslims al lange tijd op in 
actie te komen tegen het wetsvoorstel en met 'alle 
toegestane middelen hier tegen te ageren'. De 
Haagse as-Soennah moskee noemt in een 
persverklaring het 'boerkaverbod een onuitwisbare 
smet in de Nederlandse parlementaire geschiedenis 
waarmee de bewegingsvrijheid en vrijheid van 
godsdienst ernstig wordt beperkt.' De wet zou een 
typisch voorbeeld van symboolpolitiek zijn en 
gedoemd te mislukken omdat 'lagere overheden en 
politie hebben aangegeven niet te zullen of te 
kunnen handhaven en omdat de wet onuitvoerbaar 
is omdat het in strijd is met de mensenrechten', 
aldus as-Soennah. 

Op het Telegramkanaal 'Kennis Voeding' wordt 
opgeroepen om 'dagelijks of wekelijks' geld in te 
zamelen voor 'zusters' die een boete zullen krijgen 
vanwege overtreding van het niqaab-verbod. 
'Wanneer een zuster meldt dat zij een boete van 
400 euro heeft ontvangen vanwege haar kuisheid, 
kan het benodigde bedrag gauw bij elkaar gelegd 
worden. Dit is prettig voor de zuster gezien zij dan 
hele zorg minder heeft.' Het Telegramkanaal heeft 
85 leden en de gelijkwaardige Facebookpagina bijna 
3000 volgers. De oproep heeft tot dusver niet tot 
(veel) enthousiasme geleid. 

Commentaar monitorspecialist 
De stemming in de Eerste Kamer op 26 juni 2018 
is het sluitstuk van een jarenlange discussie over 
een (beperkt) verbod op gezichtsbedekkende 
kleding. Er is (zoals voorgaande jaren) online veel 
ergernis te bespeuren vanuit delen van de 
moslimgemeenschap. Met name jihadisten en 
salafisten stellen zich op als de voortrekkers van de 
islamitische gemeenschap in Nederland. Het frame 
van 'meten met twee maten' en symboolpolitiek 
staan centraal. Het niqaab-verbod wordt bovendien 
gezien als bevestiging van het anti-islamklimaat in 
Nederland door het op één lijn te plaatsen met de 
discussies over ritueel slachten, haatimams, 
jongensbesnijdenis en buitenlandse financiering 
van moskeeën. De vergelijking met de buurlanden 
(onder andere België en Frankrijk) waarbij de 
invoering van het niqaab-verbod in die landen tot 
discussies leidde over een eventueel verbod op de 
hoofddoek, versterkt het frame dat de wetgeving 
een manifestatie is van 'moslimhaat'. De framing 
van deze wet als discriminatoir raakt bij bredere 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 47/2016, 26/2017, 
34/2017 

moslimkringen (en niet-moslims) een gevoelige 
snaar. Er bestaat binnen moslimgemeenschappen 
al lang angst voor een toenemend anti-islamitisch 
klimaat in Nederland. Binnen salafistische kringen 
zal deze argumentatie in de eerste plaats aan 
overtuigingskracht winnen. De vraag is of dit ook 
voor bredere moslimgemeenschappen geldt. 
Overigens wordt de maatregel louter geframed als 
aanval op 'de islam' en komen de onderliggende 
argumenten van de wetgever niet aan de orde. 

Salafisten, islamisten en jihadisten 
gebruiken openbare 
Facebookgroepen om bereik te 
vergroten 
Op Facebook gebruiken politiek-salafisten, 
islamisten en jihadisten openbare Facebookgroepen 
om hun online bereik te vergroten. Een voorbeeld 
hiervan is de openbare groep 'Moslims uit NL'. 
Volgens de beschrijving van de Facebookgroep 
betreft het een groep 'waar je van alles met elkaar 
mag delen zolang het maar op een fatsoenlijke 
wijze gebeurd.' Deze groep is volgens Facebook 
twee jaar geleden opgericht, heeft 451 leden, en 
daar komen nog dagelijks nieuwe leden bij. 
Facebookgebruikers kunnen zichzelf aanmelden 
voor de groep en groepsleden kunnen 
Facebookgebruikers zelf aan de groep toevoegen. 

De groepsleden kunnen zelf nieuwe berichten 
plaatsen die voor alle Facebookgebruikers zichtbaar 
zijn. De laatste weken zijn er 83 berichten van 
verschillende content binnen de groep gedeeld. Zo 
plaatsen stichtingen oproepen 'om deel te nemen 
aan benefietacties voor hulpbehoeftigen', worden er 
'Arabische en Quran lessen voor beginners 
aangeboden' en worden er aankondigingen gedeeld 
van lessen en lezingen in de salafistische El-
Tawheed moskee in Amsterdam en van de 
activistische prediker 	 . Ook 
worden er berichten gedeeld van jihadistische 
initiatieven zoals Al-Risálah en Millatu Ibrahim 
Publicaties (MIP). Deze delen onder andere video's 
met theologische lezingen van bekende jihadistische 
ideologen zoals 

Verschillende politiek-salafistische predikers zoals 

Het is geen vereiste om lid te zijn van de Facebookgroep om 
de berichten te kunnen lezen. Een Facebookgebruiker dient 
wel lid te worden van de Facebookgroep om berichten binnen 
de groep te kunnen plaatsen. 

Deze jihadistische initiatieven hebben deze weekeen online 
samenwerking aangekondigd. MIP gaat vanaf nu vertalingen 
plaatsen op de Facebookpagina van Al-Risálah. 
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zijn lid van de 
Facebookgroep. Tevens zitten er 
Facebookgebruikers in de groep die een 
beheerdersrol vervullen bij jihadistische 
Facebookpagina's zoals bijvoorbeeld die van Al-
Risálah. Opvallend is dat ook een Britse voorman 
van het omstreden Britse initiatief 'Tawheed 
Network' onderdeel uitmaakt van de groep. Deze 
voorman is in het verleden door het Britse Counter 
Extremism Project als 'ISIS propagandist' 
bestempeld. Alle groepsleden die hierboven zijn 
beschreven zijn volgens informatie die Facebook 
beschikbaar stelt 'zes of zeven maanden geleden lid 
geworden van de Facebookgroep.' 

Commentaar monitorspecialist 
Het is niet duidelijk door wie - en met welk doel 
de Facebookgroep 'Moslims uit NL' is opgericht. 
Duidelijk is dat voornamelijk jihadisten en 
islamisten gebruik maken van de Facebookgroep 
om berichten te plaatsen of activiteiten aan te 
kondigen. Dit doen zij doorgaans ook op hun eigen 
sociale media accounts. Door dit ook binnen 
(openbare) Facebookgroepen te doen, vergroten 
zijn hun bereik. Binnen Facebookgroepen die voor 
buitenstaanders laagdrempelig en makkelijk 
toegankelijk zijn, kan men immers gemakkelijker in 
contact komen met salafistische, islamistische en 
jihadistische content, online initiatieven en 
activiteiten. Deze 'fagade'-strategie wordt vaker 
door deze verschillende groepen toegepast en heeft 
tot doel om mensen buiten de gepercipieerde 
'religieuze gemeenschap' uit te nodigen tot 
omarming van 'de islam'. 

Deze Nederlandstalige jihadistische Facebookpagina is 
eerder geduid in Weekbericht Internetmonitoring 13/2018. 

Zie: 
https://www.counterextremism.com/extremists/abduirahman-
tn-aka-tawheednetwrk   

Reacties op Turkse verkiezingen 
Afgelopen zondag konden Turken in Turkije 
stemmen voor zowel presidentsverkiezingen als 
parlementsverkiezingen. Turkse diaspora buiten 
Turkije hebben dit in de weken voor zondag al 
kunnen doen. Uit de uitslagen bleek dat de Turkse 
president Recep Tayyip Erdogan de 
presidentsverkiezingen in de eerste ronde met een 
absolute meerderheid heeft gewonnen en een 
tweede ronde zodoende niet meer nodig is. 
Bovendien heeft zijn AK-partij samen met een 
coalitiegenoot (de rechts-nationalistische MHP) de 
meerderheid van de parlementszetels weten te 
behouden. In Nederland heeft ruim 73 procent van 
de Turkse Nederlanders die zijn gaan stemmen op 
Erdogan gestemd. Turks-Nederlandse aanhangers 
van Erdogan en de AKP zijn zondagavond in 
verschillende Nederlandse steden de straat op 
gegaan om de overwinning te vieren. Hier is uit 
diverse hoeken afkeurend op gereageerd. Ook 
online is (veel) gereageerd op de 
verkiezingsuitslagen en de reactie op die uitslagen 
van regeringsgezinde Turkse-Nederlanders aan de 
ene kant en critici van het Turkse regime aan de 
andere kant. 

Populaire Nederlandstalige Turks-nationalistische 
online initiatieven als `DutchTurks.n1' en `De Jonge 
Turken' hebben veelvuldig bericht over de 
verkiezingen. Deze berichten hebben bijvoorbeeld 
betrekking op de (tussentijdse) stand van zaken 
van de stemmentelling, beelden van feestvierende 
Turken in Turkije en Turkse diaspora daarbuiten, en 
(internationale) reacties op de verkiezingsuitslagen 
van onder andere westerse politici en 
regeringsleiders. De verkiezingswinst van Erdogan 
wordt in de berichten en het merendeel van de 
reacties daarop geprezen als 'een feest voor de 
democratie'. De beelden van feestende Erdogan-
aanhangers moeten deze boodschap kracht bij 
zetten. Tegelijkertijd is er een grote mate van 
wantrouwen tegen westerse overheden, de media 
en personen die gezien worden als kritisch 
tegenover de Turkse regering (politici, journalisten, 
opiniemakers - meestal van Turkse afkomst). Zo 
plaatst DutchTurks.nl (DT) een bericht over een 
aantal Duitsers, Fransen en Italianen die als 
verkiezingswaarnemers zouden optreden, maar 
volgens DT niet over de benodigde accreditatie 
beschikten.' 2  Dit bericht wordt door DT in een 
context gezet waarbij deze personen bewust 
pogingen hebben ondernomen om de Turkse 
verkiezingen te beïnvloeden: `De agent 
provocateurs van het westen zijn weer bezig in 
Turkije', aldus DT in een commentaar op de 

http://dutchturks.nl/poging-tot-beinvioeding-verkiezingen-
turkije-door-tien-duitsers-fransen-en-italianen/.  

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



Commentaar monitorspecialist 
De mate van wantrouwen die bij een deel van de 
Turkse regeringsgezinde Turks-Nederlandse 
gemeenschap online is waar te nemen tegen de 
Nederlandse samenleving, media en instituties, is 
erg zorgelijk. Of deze situatie ook toepasbaar is 
voor dat deel van de Turks-Nederlandse 
gemeenschap buiten de online omgeving is de 
vraag. Het beeld van een paralelle samenleving 
doemt desalniettemin op bij de toon die online 
wordt gebezigd. De loyaliteit lijkt volledig bij de 
huidige Turkse machthebbers te liggen en het 
vertrouwen in de Nederlandse overheid en media is 
nihil. Daarbij worden kritische individuen in 
sommige gevallen uitgelicht en als symbool 
neergezet voor de gepercipieerde anti-Turkse 
houding door (vertegenwoordigers van) Nederland. 
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Facebookpagina. Ook plaatst DT een tussentijdse 
uitslag van de stemmen in Nederland en begeleidt 
dit met een afbeelding van een Nederlandse 
politieagent die lijkt uit te halen naar een Turks-
Nederlandse demonstrant. De afbeelding is 
gemaakt tijdens de onlusten in Rotterdam in maart 
2017 die speelden in aanloop naar het Turkse 
referendum over grondwetswijzigingen. DT plaatst 
daarbij het sarcastische commentaar 'foto is slechts 
illustratief'. 

Naast kritiek op westerse overheden, moeten ook 
media het ontgelden. Een fragment uit het NOS-
journaal over de Turkse verkiezingen waarin een 
Turkse vrouw huilend voor de camera haar zorgen 
uitspreekt over de gevolgen die de 
verkiezingsuitslag volgens haar kunnen hebben 
voor de positie van vrouwen in Turkije, wordt door 
DT bekritiseerd. In de reacties wordt meermaals de 
suggestie gewekt dat NOS het interview in scène 
heeft gezet om een negatief beeld van Turkije aan 
hun publiek te presenteren. 

Voorts worden individuen die in de ogen van 
regeringsgezinde Turkse-Nederlanders onterecht 
kritisch zijn op het Turkse bewind, veracht. 
Op de website 'Haber Arnhem' worden bijvoorbeeld 
in het bijzonder Sadet Karabulut (SP-Tweede 
Kamerlid), 

van het artikel wil de vrienden en familieleden van 
die personen waarschuwen: 'Neem ze niet te 
serieus, en blijf gewoon een wijntje met ze drinken. 
Hoe meer je met een van de gasten omgaat, hoe 
meer last je hier van gaat krijgen vanwege allerlei 
onzin dat ze uitkramen over Turkije'. 

Er lijkt overigens een verschil te zijn tussen de 
bewoordingen waarin kritiek wordt geuit op de 
Nederlandse overheid, media en samenleving die in 
het Turks worden geplaatst en het Nederlands. In 
de Turkse taal lijken Turkse-Nederlanders zich in 
hardere bewoordingen uit te spreken tegen deze 
elementen dan in de Nederlandse taal. 

Vanuit rechtspopulistische en extreemrechtse hoek 
is eveneens aandacht besteed aan de Turkse 
verkiezingen. Met name het percentage van 
Erdogan-stemmers onder Turkse-Nederlanders die 
een stem hebben uitgebracht is daar een belangrijk 
thema waarbij vaak het beeld wordt gehanteerd dat 
ruim 70% van de Turkse Nederlanders op Erdogan 
heeft gestemd in plaats van zo'n 70% van degenen 
die zijn komen stemmen. Dit laatste komt neer op 
zo'n 33,7% van de Turkse Nederlanders. Daarnaast 
worden de beelden van feestende Erdogan- en AKP-
aanhangers op straat in diverse Europese steden 
niet gewaardeerd. Zo schrijft de extreemrechtse 
beweging 'Pegida Nederland' in een filmpje van een 
dergelijk tafereel in Duitsland: 'Niet alleen in 
#Nederland maar ook in #Duitsland vierde het 
indringers Leger van naar verluidt goed 
geïntegreerde Turken de overwinning van hun 
sultan #Erdogan bij de presidentsverkiezingen in 
#Turkije onder Allahu Akbar in #Duisburg'. 

Vanuit extreemlinkse en links-populistische hoek is 
nauwelijks gereageerd op de Turkse 
verkiezingsuitslagen. 

genoemd. De schrijver 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Dat maakt het vijandbeeld concreter en 
persoonlijker. Hier kan dan ook een intimiderende 
werking van uitgaan naar die personen. 

Daarnaast portretteren Turks-nationalistische 
online initiatieven als `DutchTurks.n1' 
sympathisanten van het Turkse regime in 
Nederland steevast als slachtoffers van oneerlijke 
beeldvorming en tweede-rangsburgerschap. Dit 
kan die Turkse-Nederlanders verder doen afkeren 
van de Nederlandse samenleving. Er kan tevens 
een radicaliserende werking van uitgaan doordat 
individuen nóg vijandiger tegenover de 
Nederlandse samenleving en haar instituties komen 
te staan. Dat maakt mensen bovendien vatbaarder 
voor inzet door de Turkse regering ten behoeve 
van haar eigen (politieke) agenda. Iets wat de 
Turkse overheid in een recent verleden 
bijvoorbeeld al heeft gedaan door Turkse diaspora 
in Nederland te verzoeken namen van Gillen-
aanhangers in Nederland door te spelen. De 
invloed van de Turkse president Erdogan op een 
deel van de Turkse diaspora in Nederland blijft 
daarom in potentie aanzienlijk. 

Hoewel de afkeurende reacties uit 
rechtspopulistische en extreemrechtse hoek op de 
feeststemming van (een deel van) de Turks-
Nederlandse gemeenschap na de verkiezingsuitslag 
redelijk voorspelbaar zijn, is het evenwel zorgelijk. 
Het laat een duidelijk schisma zien tussen 
gemeenschappen binnen de Nederlandse 
samenleving. Iedere gebeurtenis die enigszins 
relevant is en 'gebruikt' kan worden om het eigen 
gelijk aan te tonen, wordt aangegrepen en in een 
voor die specifieke groep welgevallig frame 
geplaatst. In tegenstelling tot het Engelse principe 
`opposites attract', lijken tegenpolen in dit geval 
elkaar alleen maar te versterken in hun eigen 
opvattingen en verder uit elkaar te drijven. 
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Disclaimer 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de Directie Analyse en Strategie (DAS) van de 
Nationaal Cordinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV). Het bevat een beschrijving van 
wat er naar aanleiding van de actualiteit speelt op 
sociale media en op de diverse voor de NCTV 
relevante websites, weblogs en webfora. • 

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

Prediker Maill~11.diritt,,  
roept op tot eigenrichting na 

1111111MISIERF~_-- 
De Belgische krant Het Laatste Nieuws berichtte op 
3 juli 2018 dat 'twee onbekenden een jonge 
moslima hebben aangevallen en verminkt' in de 
Belgische plaats Anderlues. Een woordvoerder van 
het parket stelt tegenover deze krant dat het om 
'een racistische daad' gaat. 

greep dit incident aan om op Facebook 
fel van leer te trekken tegen degenen die in zijn 
ogen verantwoordelijk zijn voor dit soort incidenten. 
De berichten die 	naar aanleiding van dit 
incident postte werden tientallen keren gedeeld en 
honderden keren geliket. 

11111~1~~~ beschuldigt 
vnswfw~giim mede verantwoordelijk te 
zijn aan deze aanval:  

MM~Hij richtte zich ook rechtstreeks tot de 
degenen die moslims aanvallen: airam~ 

111111111111111111111~111111111111111~1111111~1 

adviseert moslims om moslima's niet alleen over 
straat te laten gaan en adviseert om 
zelfverdedigingstechnieken te leren. ilikammi 

111111~11111111~~111~11111111E1 

Commentaar monitorspecialist 
beschouwt op social media regelmatig 

incidenten en maatschappelijke discussies. Deze 
hebben een groot bereik onder Nederlandse 
moslims; de persoonlijke Facebookpagina van 

heeft ruim 3,500 'volgers'. De betooglijn in 
de berichten die hij op social media verspreidt 
bevat een aantal terugkerende componenten. 
Namelijk, dat er een onoverkomelijke politieke 
tweedeling tussen moslims en niet-moslims bestaat 
in de samenleving, dat moslims in Westerse landen 
bedreigd worden in hun bestaansrecht en dat 
moslims 	 om 	hun 
rechten te verdedigen. Hij grijpt actuele discussies 
en voorbeelden aan om deze boodschap kracht bij 
te zetten en wakkert op deze manier gevoelens van 
angst en wantrouwen aan onder zijn online 
achterband. Deze bestaat voor een groot deel uit 
jonge Nederlandse moslims. Ook is problematisch 
dat 	oproept tot eigenrichting als 
antwoord op en middel tegen racistisch geweld. Hij 
zinspeelt op gewelddadige wraakacties, 

van daders en roept moslims in 
op om zich 

te wapenen tegen geweld. Er bestaat een risico dat 
mensen gehoor geven aan dit soort oproepen maar 
vooralsnog lijkt daarvan geen sprake. 

is een controversiële prediker wiens 
gedachtegoed te plaatsen is in een politiek 
salafistisch-jihadistisch spectrum. In het recente 
verleden legitimeerde hij op social media vormen 
van jihadistisch geweld. Tegelijktijdig spreekt hij 
geen expliciete steun uit voor jihadistische 
organisaties zoals al-Qa'ida en uit hij openlijke 
kritiek op ISIS. Hij houdt er een eigen interpretatie 
van de jihadistische leer op na die niet volledig 
strookt met de ideologie en strategie van deze 
organisaties. 	vervult een rol als 
'entrepreneur' binnen de Nederlandse jihadistische 
beweging; de lezingen die 	online 
verspreidt zijn populair in jihadistische kringen 
maar hebben ook buiten deze kringen een groot 
bereik. Hij inspireert jihadisten en verspreid met 
enig succes jihadistische denkbeelden buiten deze 
kringen. 

Zie: hln.be, 'racistische aanval op jonge moslima (19); 
daders trekken hoofddoek en bovenkleren uit en verminken 
lichaam', 3 juli 2018. 2  Zie ook: Weekbericht Internetmonitoring 16/2018. 
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Extreemrechtse actiegroep 
waarschuwt tegen terugkomst 
Syriëgangers naar Nederland 
Diverse media meldden dinsdag 3 juli 2018 dat de 
jihadisten 

op Schiphol zijn aangekomen en daarna zijn 
aangehouden. De twee 	Syriëgangers 
worden verdacht van deelname aan een 
terroristische organisatie (ISIS). In Turkije zijn de 
twee veroordeeld tot zes jaar cel wegens 
lidmaatschap van een terroristische organisatie. In 
afwachting van de behandeling van een hoger 
beroep werden ze in vrijheid gesteld. In Nederland 
loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar het 
duo. De twee mannen worden vrijdag 6 juli 2018 
voorgeleid aan de rechter-commissaris. 

Op de Facebookpagina van de Leidse afdeling van 
de extreemrechtse actiegroep 'Identitair Verzet' 
wordt al een week lang gewaarschuwd tegen de 
terugkomst van de Syriëganger 
Op de Facebookpagina 'Identitair Verzet Leiden' 
wordt bericht over een actie eerder deze week door 
'sympathisanten' van de actiegroep die posters 
hebben geplakt op diverse plekken in Leiden. Op de 
poster staat een foto van gltd onder de tekst 'Pas 
op!'. Het doel van de actie was de omgeving bewust 
maken van de terugkeer van watwo, aldus de 
tekst bij de foto's van de plakactie op Facebook. 
Verder stelt de actiegroep: 'ffa is veroordeeld in 
Turkije, mag in afwachting van zijn hoger beroep 
vrij rond lopen. mi keert dus terug naar 

Zie onder andere: AD.nI, 'Nederlandse jihadisten komen 
vandaag 'thuis', 3 juli 2018. 

Nederland zonder straf. Een jihadist die ongestraft 
vrij in Nederland kan rond lopen. Gekker kan het 
niet!!'. Hoewel beide jihadisten ook in Nederland 
nog worden voorgeleid bij de rechter, is de 
verwachting van 'Identitair Verzet' dat ze snel vrij 
zullen rondlopen. 

Ondertussen wijzen enkele sympathisanten van de 
extreemrechtse actiegroep in hun reacties op 
Facebook erop dat ook drie 'Nederlandse IS-
vrouwen' die in Koerdische kampen vastzitten, 
waarschijnlijk door het OM worden teruggehaald 
voor berechting in Nederland.' De rechts-
extremisten vrezen dat daarmee ook de 
'kalifaatkinderen' van deze vrouwen naar Nederland 
zullen komen en ze wijzen op de gevaren hiervan 
voor de veiligheid van de Nederlandse burgers. 
'Identitair Verzet Leiden' vraagt zich af of één van 
deze vrouwen die met kinderen terugkomen de 
(destijds) '16 jarige bruid' van 	is. 

In de tientallen reacties op de Facebookpagina's 
van 'Identitair Verzet' en 'Identitair Verzet Leiden' 
klinkt veel boosheid en agressie door. De 
Nederlandse regering wordt verweten de veiligheid 
van de Nederlandse burgers op het spel te zetten. 
Sommigen spreken zelfs van de kans op een 
'burgeroorlog' en roepen mensen op zich op geweld 
voor te bereiden. Ook vinden enkelen dat deze 
jihadisten beter dood kunnen zijn dan dat ze hier 
vrij rondlopen in de samenleving. Anderen pleiten 
voor de herinvoering van de doodstraf in Nederland. 

Enkele voorbeelden van de online reacties: 'De 
regering stuurt Nederland rechtstreeks af op een 
burgeroorlog', 'bom er onder leggen en aansteken', 
'Hoop dat iemand dat gore zootje omlegd met die 
sukkelige vader erbij, die hebben geen recht op een 
bestaan meer hier!', 'Blijkbaar moet er eerst iets 
vreselijk gebeuren voordat men ingrijpt. Typisch 
Nederland', 'Uiteraard met een dikke uitkering en 
gratis woning', 'Knettergek in dit land , die moeten 
gewoon dood', 'Preventief ruimen', 'Gelijk n 
nekschot', 'Is er niemand die ze op weg naar allah 
kan helpen?', 'Bij aankomst direct afschieten' en 
'Dood schieten bij aankomst'. Ook de onderstaande 
afbeelding is gepost: 

Zie: AD.nl, 'Kalifaatkinderen komen met moeders terug naar 
Nederland', 3 juli 2018. 
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Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
De terugkomst van enkele Syriëgangers naar 
Nederland en de perceptie dat de Nederlandse 
regering hieraan zou meewerken of onvoldoende 
tegen zou ondernemen, is voor extreemrechtse 
actiegroepen een ideale voedingsbodem voor hun 
(online) propaganda. Ze stellen de regering en 
'linkse politici' verantwoordelijk voor de eventuele 
gevolgen van het terug laten keren van de 
Syriëgangers en hun kinderen. Bovendien 
wakkeren ze de onveiligheidsgevoelens bij burgers 
aan door te stellen dat 'ze binnenkort zeker vrij 
rondlopen' en mogelijk vanuit hun jihadistische 
opvattingen geweld tegen burgers in Nederland 
zullen toepassen. 

Met dit protest sluit Identitair verzet aan bij 
grieven die breder bij rechtsextremisten in Europa 
leven. Zo worden vrijwel alle landelijke politici door 
sommige rechts-extremisten als 'landverraders' en 
'soldaten van Soros' gezien en stellen ze hun 
verantwoordelijk mocht het inderdaad een keer 
misgaan met één of meer teruggehaalde 
Syriëgangers. Verder wordt gesteld dat de 
teruggehaalde Syriëgangers een 'gratis woning en 
een uitkering' zullen krijgen en de 'nette, gewone 
burger' weer wordt achtergesteld, net als bij de 
komst van asielzoekers. Verzet tegen immigratie 
door moslims en het wegzetten van 
overheidsvertegenwoordigers als 'landverraders' 
zijn thema's die breed leven onder 
rechtsextremisten in Europa en die ook weerklank 
vinden bij rechtspopulisten. 

De Hongaars-Amerikaanse miljonair en filantroop®.  
mi is de oprichter van de stichting open Society 
Foundations (OSF) dat zich inzet voor onder meer 
mensenrechten en democratiSch bestuur. Soros ligt al enige 
tijd onder vuur bij rechts-extremisten en de Hongaarse 
regering van Orban omdat hij voorstander zou zijn van dé 
komst van grote groepen vIdchtelingen naar Europa en met 
zijn macht en geld het beleid van westerse leiders zou 
beïnvloeden. 

Al met al kunnen deze propaganda en bangmakerij 
van extreemrechts ertoe leiden dat enkelen 
daadwerkelijk tot intimidatie en geweld tegen deze 
teruggehaalde Syriëgangers of andere moslims of 
moskeeën overgaan. Tevens is de woede van 
sommigen jegens enkele landelijke politici zo groot, 
dat bij een eventueel incident met één van de 
teruggehaalde Syriëgangers zware bedreigingen of 
wellicht erger tegen deze politici niet zijn uit te 
sluiten. 

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

Op 22 juni 2018 heeft de minister van Justitie en 
Veiligheid het Justitieel Complex Schiphol (JCS) in 
Badhoevendorp aangewezen als de locatie voor het 
eventuele MH17-proces. Sinds de ramp met MH17 
wordt er voortdurend desinformatie omtrent het 
neerhalen van vlucht MH17 en het onderzoek naar 
de ramp verspreid. Het aanwijzen van het JCS 
heeft vooralsnog niet geleid tot een grote stroom 
aan reacties op sociale media. 

De afgelopen weken is er wel opvallende content 
verschenen met betrekking tot MH17. Op 20 juni 
2018 is er op YouTube een interview geplaatst met 

getiteld 

mempammi~memamelicht hierin 
toe waarom de publicatie van zijn boek waarin hij 
onder andere onderzoek heeft gedaan naar MH17, 
is uitgesteld. samaKig zegt dat er ~aa 

De video heeft bijna 6000 views. 
heeft in eerdere interviews aangegeven dat 

Op 29 juni 2018 is op de website Novini.nl een 
video geplaatst, getiteld 

Hier wordt 	geïnterviewd. 
sloot zich in maart 2017 aan bij de pro-Russische 

separatisten van de Volksrepublieken Donetsk. 
heeft naar eigen zeggen in Oost-Oekraïne strijd 
geleverd 

In het interview omschrijft 
de NOS als een 

IDe NOS zou een eenzijdig beeld van de 
MH17 ramp hebben uitgezonden, zo zou er geen 
sprake zijn geweest van plunderingen door rebellen 
maar 14252AVOYkOak*OC'W4C-MI 

https://www.rechtspraak.nl/Orcianisatie-en-
contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-
Haaa/Nieuws/Paqinas/Minister-van-lustitie-en-Veilieheid-
heeft-locatiekeuze-bekend- 
ciemaakt.asox?ok campaicin=rssfeed&pk medium=rssfeed&o 
k keyword=Nieuws-van-de-rechtbank-Den-Haas 

.-_ie ook Weekbericht Internetmonitoring 21/2018. 

zegt ook dat de 

De video heeft op YouTube 650 
views, maar wordt via sociale media vaker gedeeld, 
waaronder in Facebookgroepen zoals 'Wij Willen 
Vrede met Rusland' (1377 leden). De video die de 
interviewer op zijn eigen Facebookaccount heeft 
gezet heeft 2000 views. 

Op 4 juli 2018 heeft MH17 hobby-onderzoeker 
op zijn website een artikel geplaatst, 

getiteld 
	

Hierin bekritiseert 
en doet 	 pogingen om de bevindingen 
van Bellingcat en het Joint Investigation Team` te 
weerleggen en concludeert uiteindelijk dat 

--mwaásiaálág ái.gol 

Interviews met 	 en 
verschenen eerder in 'De Andere Krant'. 

Een initiatief dat zichzelf omschrijft 'als een 
onafhankelijke krant die de andere kant van het 
nieuws belicht'. Het heeft in maart 2018 een 
eenmalige themanummer (50.000 exemplaren) 
uitgegeven met Rusland als thema. Ook hierin 
was aandacht voor MH17. NRC omschreef 'De 
Andere Krant' als 'pro-Russisch'. Verschillende 
auteurs verbonden aan de 'De Andere Krant' zijn 
ook actief voor de website Novini.nl. 

Commentaar monitorspecialist 
In het verleden heeft de Nederlandse regering haar 
zorgen geuit over desinformatiecampagnes die 
vanuit Rusland met betrekking tot MH17 
geïnitieerd worden Deze voorbeelden laten zien 
dat er ook regelmatig desinformatie door 
Nederlandse initiatieven en personen (op 
verschillende platformen) verspreid wordt. 

Russische staatsagentschappen geven blijk 
Nederlandstalige bronnen te volgen. TASS 
omschreef 'De Andere Krant' als 'de krant die 
vertelt over de echte situatie in Rusland'. Ook 
worden regelmatig uitspraken van emossa e 

gebruikt in berichtgeving met 

Zie ook Vieckpericht intemetmonitoring 21; 2018. 
Zie: https://www.deanderekrant.nliedities/1   
Zie: nrc.nl, 'een eigen krant voor pro-russisch Nederland', 

27 maart 2018. 
Zie: nos.ni, 'Oliongren: Nederland in vizier Russische 

inlichtingendiensten', 14 november 2017. 
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betrekking tot MH17 door onder andere Sputnik en 
Russia Today. Hierdoor is er sprake van een 
`wisselwerking' waarin desinformatie afkomstig uit 
Nederland wordt gebruikt door Russische 
(media)kanalen. Deze Russische (media)kanalen 
verspreiden zelf ook desinformtie die weer op 
Nederlandstalige websites worden vertaald en 
verspreid. Een voorbeeld hiervan is de 
Nederlandstalige website ninefornews.nl. Sociale 
media platformen zoals Twitter en Facebook 
worden gebruikt om de desinformatie verder te 
verspreiden. 

Een doel van het verspreiden van desinformatie is 
om twijfel en verwarring te zaaien en om 
uiteindelijk de publieke opinie omtrent het MH17-
proces te beïnvloeden. Interviews met 

en publicaties van 	 en 'De Andere 
Krant' zijn tevens koren op de molen voor 
complotdenkers en dragen bij aan het wantrouwen 
dat bestaat jegens de Nederlandse overheid, 
media- en persbureaus. Vooralsnog lijkt de 
desinformatie omtrent het MH17 onderzoek weinig 
effect te sorteren. Het is de verwachting dat het 
volume aan desinformatie omtrent MH17 weer zal 
toenemen bij toenemende media aandacht voor 
het MH17 proces. 

Zie bijvoorbeeld: sputniknews.com, 'MH17 probe: 
'Everything Points to the Ukrainian Side - Analyst', 24 mei 
2013. 

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

Nederlandse uitreiziger 
doodgemeld 

De Turks-Nederlandse uitreiziger en ISIS-lid 
is drie maanden geleden door ISIS zelf 

gedood. Dat meldde 	, journalist van 
het Duitse tabloid BILD, op maandag 9 juli 2018 in 
een BILD-artikel en via zijn twitteraccount. 

heeft dit gehoord van een 'Europees' ISIS- 
lid dat hij sprak. Volgens het ISIS-lid zou 
ISIS al geruime tijd geleden hebben verlaten 
vanwege ideologische conflicten. 	had 
volgens het ISIS-lid problemen met standpunten 
van ISIS ten aanzien van het houden van Yazidi-
vrouwen als slaven en 'extreme' executies. Zijn 
vertrek bij ISIS hield in dat hij zijn militaire rol bij 
de organisatie (als instructeur van ISIS-strijders) 
had neergelegd. Bovendien zou hij een verzoek 
hebben ingediend om als 'normale' burger in ISIS-
gebied te mogen leven en zelfs zijn baard hebben 
afgeschoren - ook al geeft 	toe dat dit voor 
zover bekend het eerste geval zou zijn dat ISIS het 
een man die op 'hun' grondgebied leeft, toestaat 
om zijn baard af te scheren. 

Volgens het ISIS-lid heeft 	in zijn laatste 
maanden als burger in ISIS-gebied enkele personen 
geholpen te ontsnappen uit de omgeving van de 
Syrische stad Al-Bukamal naar Turkije. 	wilde 
zelf ook vluchten, maar werd door een Duits en een 
Oostenrijks ISIS-lid aangegeven bij de 
bevelhebbers. Hij is vervolgens gearresteerd en 
terechtgesteld, zo wordt in het artikel gesteld. 

Afbeelding 

Zie https://www.bildide/bild- 
plus/politik/ausland/headlines/isis-toetet-niederiaendischen-
kaempfer-56262320 - • 

Er is vooralsnog beperkt gereageerd op de 
vermeende dood van 	. De rechts-
populistische website GeenStijl heeft er een artikel 
aan gewijd. GeenStijl toont zich daarin niet rouwig 
om zijn eventuele dood. Verder hebben enkele 
onderzoekers op het gebied van salafistisch-
jihadisme via twitter hun ervaringen gedeeld over 
het contact dat zij hadden met 

Commentaar monitorspecialist 
,;42-ábazg- i4t-~.~«htigt~~—~~ 

31~11111~111011~1105~~1 
011111111111110111111111111111111111~111111111111~W iimumme~e~: 
imumenium~morammammawsm waimimemummummommommuumea aimiaimeammeir~~zi $11111111.5.8~1~~1 ~Cl 
Er zijn in het verleden meerdere keren berichten 
verschenen over de vermeende dood van 
Zowel in september 2016 als in januari/februari 
2017 kwamen berichten naar buiten dat hij door 
bombardementen van de internationale coalitie 
tegen ISIS zou zijn gedood. Dit is niet ongewoon; 
het komt geregeld voor dat geruchten over de dood 
van een (bekende of prominente) jihadist in de 
media verschijnen, al dan niet bewust verspreid om 
onder de radar van inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten te blijven. Opmerkelijk is echter 
dat hij dit keer door ISIS, een groep waar hij 
volgens de laatste signalen zou behoren, zou zijn 
gedood. Het is bekend dat ISIS hard optreedt 
tegen vermeende 'verraders' en deserteurs. Het 
blijft weliswaar lastig om dergelijke berichten over 
de dood van jihadisten in door ISIS gecontroleerde 
gebieden te verifiëren. 

Zie bijv .  

en 
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'ASP' blijft stukken vertalen van 
jihadistische ideologen 
Het Nederlandstalig jihadistische platform, Ahlus-
Sunnah Publicaties II (ASP), publiceerde op 9 juli 
2018 een 18-pagina tellend vertaalwerk (inclusief 
commentaar) van een brief van sheikh 

, een jihadistische ideoloog. De brief, 
getiteld: 'Bericht aan de mannen van de 
Islamitische Staat', is een reactie op 'de recente 
machtswisseling binnen de Islamitische Staat, 
waarbij Ghoelaat at-Takfier [extremisten in takfier] 
(de zogenaamde hazimi's ) worden verdreven'. 
Deze extremisten worden in de publicatie stellig 
bekritiseerd. Volgens diverse geleerden binnen en 
buiten de Islamitische Staat zouden zij namelijk 
misbruik maken van de vele gezaghebbende 
posities die ze hebben in de Islamitische Staat en 
'hun verderf en extremisme' verspreiden onder vele 
(achteloze) moslims. Het advies is dan ook om 'te 
hechten aan de waarachtige geleerden, studenten 
en hun werken, en om uit te kijken voor de 
opvattingen van de extremisten die lange tijd hun 
dwaze ideologie hebben verspreid als zijnde de 
ideologie van de Islamitische Staat en zodoende de 
mensen voor de gek hielden', aldus het vertaalwerk 
van ASP. 

AfEé-éféling 

Ook bekend als Ahl as-Soennah Publicaties 
Zie ook Signalement 2/2018 
Zie Facebookpagina Ahlus-Sunnah Publicaties II 

Commentaar monitorspecialist 
Het gezaghebbende jihadistische platform Ahlus-
Sunnah Publicaties II (ASP) publiceert regelmatig 
Nederlandse vertalingen, inclusief eigen 
interpretatie, van werken van (in hun ogen) 
hedendaagse grote jihadistische geleerden. ASP 
spreekt zich doorgaans niet uit voor of tegen 
jihadistische organisaties zoals Al-Qa'ida en ISIS 
maar verspreidt het gedachtegoed van jihadistische 
geleerden die in hun ogen de correcte islamitische 
ideologie aanhangen. 

Deze publicatie van ASP toont aan dat de discussie 
over de hazimi, een kleine minderheid binnen ISIS, 
in Nederlandse jihadistische kringen speelt. Het 
online platform heeft in het 18-pagina tellend 
vertaalwerk scherpe kritiek op moslims die 
`kritiekloos' een bepaalde organisatie volgen en 
diens daden goedkeuren zonder deze te staven aan 
de beginselen van de jihadistische ideologie. Kritiek 
op 'takfir-tendensen' is binnen en tussen 
jihadistische groeperingen een vaker terugkomend 
fenomeen. Dat er derhalve in de publicatie kritiek 
wordt geuit op hazimi's mag niet tot de conclusie 
leiden dat dit een teken van 'gematigdheid' is. 

Het online initiatief gaat stug door met de 
uitbreiding van de Nederlandstalige jihadistische 
online bibliotheek (zonder zich iets van 
actualiteiten aan te trekken, aangezien het hier 
gaat om een inmiddels verouderd conflict). 

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

Interview verschenen met twee 
Nederlandse en één Belgische 
jihadist in Idlib - Syrië 
Journaliste -.4:RigMM heeft op 8 augustus 2018 
op haar Twitteraccount een interview gedeeld met 
twee Nederlandse en één Belgische jihadist. 

- werkzaam voor Arabic Al Aan TV-- zegt 
dat het interview is afgenomen door haar fixer in de 
provincie Idlib. De drie jihadisten komen in de 
negen minuten durende video gemaskerd, maar 
met kunya, [strijdersnaam] in beeld. 

In de video praten de jihadisten over de huidige 
situatie in Idlib, het mogelijke aanstaande offensief 
van het Syrische regime dat op handen lijkt te zijn 
en hoe zij zich daar mentaal en fysiek op 
voorbereiden. De Nederlandse jihadisten zeggen in 
deze fase 'vooral onszelf en onze vrouwen en 
kinderen te beschermen'.. 	1 zegt dat de 
jihadisten lid zijn geweest van Jahbat al-Nusra. 
Deze groepering was enige tijd geaffilieerd aan al-
Qaida, veranderde haar naam in juli 2016 in Jahbat 
Fatah al-Sham en is begin 2017 opgegaan in Hay'at 
Tahrir al-Sham (HTS). Midden-Oosten experts 
schatten in dat HTS in de provincie Idlib de sterkste 
jihadistische groepering is met drieduizend 
strijders. 

Zie 

Zie bijvoorbeeld 
NCT2M9M-12~,31~ 

ma-02~m 	zegt zelf  

11~~11111~~§~ 

ontkent een terrorist te zijn: 
1111~1~11111~~~WEI 
De jihadisten zeggen 'onafhankelijk' te opereren 
maar bereid te zijn om bij elke gevechtshandeling 
tegen het regime zich bij jihadistische groeperingen 
aan te sluiten. Ook stellen ze' 

De jihadisten zijn volgens 	I'langer 
dan vijf jaar in Syrië.' 

Het rechts-populistische GeenStijI schrijft over het 
interview: '[...] het filmpje is het standaardriedeltje 
dat ze vechten voor Allah en tegen de 
onderdrukking van het Syrische volk, tot ze er dood 
bij neer vallen.' 

Commentaar monitorspecialist 
In het verleden zijn verschillende Nederlandse 
jihadisten in Syrië geïnterviewd of hebben de 
Nederlandse media benaderd. Bekende 
voorbeelden hiervan zijn 

i Van de jihadisten 
in dit interview is in open bronnen niet eerder 
materiaal verschenen. Ook de kunyas die zij 
gebruiken, zijn niet uniek en bieden weinig 
houvast voor identificatie. 

44111.1~~~01~§1_ 
'1111.1~110011.11-~111111~ 11.11~1._•~M1111111~,- 111~1.11~~1111111111~ 11~1111.111101~11~11_'-' 

ei•Sthilléndé Nederlanders zijn in het 
verleden actief geweest voor FJ. Zo publiceerde de 
groep in 2014 de video 'Oh Oh Aleppo' waarin 
Nederlandse jihadisten op Ribat [grensbewaking] 
in Aleppo werden gefilmd. F3 is recent nog actief 
geweest op Telegram. 

Het interview laat zien dat er nog altijd 
Nederlandse jihadisten actief zijn in het Noord-
Westen van Syrië. Het komt vaker voor dat 

Zie Ceenstijl.nl, 'VIDEO Nederlandse S de-gangers voor de 
camera', 8 augustus 2018. 

Zie 
tratzromrawm". 	42.1WA-Mg4 
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"r14r-,!" Deze lezing lijkt inderdaad 
te hebben plaatsgevonden; op zondag 5 augustus 
worden op de Facebookpagina van moskee El 
Tawheed beelden uitgezonden van een lezing van 

Commentaar monitorspecialist 
grijpt de berichtgeving van de 

Telegraaf aan om verdeeldheid te creëren tussen 
zijn volgelingen enerzijds, en de media en overheid 
anderzijds. Hij betoogt dat dit artikel van de 
Telegraaf onderdeel uitmaakt van een bredere 
campagne van de overheid en de media om de 
islam in Nederland te onderdrukken. Door dit 
frame te kiezen stuurt hij af van de discussie over 
jihadistische invloeden in moskee El Tawheed en 
benut hij deze berichtgeving juist om zijn 
polariserende boodschap kracht bij te zetten. Ook 

stelt dat hij onterecht en dus valselijk 
beschuldigd wordt. Echter, beiden 
sympathiseerden recentelijk openlijk met het 
jihadisme. Op Facebook legitimeerde 
herhaaldelijk bepaalde vormen van jihadistisch 
geweld, ook riep hij op tot vormen van 
eigenrichting en sprak hij zich uit tegen gelijke 
rechten voor homoseksuelen. Reeds in 2017 
berichtte media meermaals dat 	openlijk 
sympathiseert met ISIS, initiatiefnemer is van 

NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 32/2018 

jihadisten in Syrië actief zijn zonder geaffilieerd te 
zijn aan een jihadistische groepering. Op deze 
wijze nemen zij deel aan de strijd maar blijven ze 
buiten conflicten tussen de verschillende 
jihadistische groeperingen. 

De provincie Idlib werd door Rusland, Turkije en 
Iran in 2017 als 'de-escalatie zone' aangewezen. 
Het is lange tijd een toevluchtsoord geweest voor 
(gevluchte) burgers, oppositie en jihadistische 
strijdgroepen. Het is waarschijnlijk dat het 
Syrische regime ook dit oppositie bolwerk niet 
ongemoeid gaat laten in deze fase van de strijd. 
Assad heeft eind juli 2018 de provincie Idlib als 
'prioriteit' aangewezen. 

II, Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Reacties van betrokken jihadisten 
bij El Tawheed moskee 
Er zijn verschillende berichten in de media 
verschenen waarin de Amsterdamse moskee El 
Tawheed centraal stond. De Telegraaf kopte op 3 
augustus 2018 dat een 'jihadistenclub kind aan 
huis' is in de moskee, In het artikel wordt gesteld 
dat jihadisten, waaronder~~ , 
samenkomen in de moskee. Ook valt in het 
Telegraaf-artikel te lezen dat de ma= 1-~ 

'ICIMEMEMENEMEMISMOM 
-.1. Dit nieuws werd door verschillende 

media overgenomen, waaronder het lokale 
Amsterdamse medium AT5. 

Enkele uren na het verschijnen van deze 
berichtgeving, _____"_AMEMIN 
Iiiii~1111111~1~1111~11111~111111E 

Zie arabnews.com, 'Next priority is retak ng Idlib, Assad tells 
Russian media', 28 juli 201S. 

'iihadistenclub kind aan huis', De Telegraaf, 3-8-2018, P. 02. 
https://www.at5.nliartikelen/185039/omstreden-

gebedshuis-bood-onderdak-aan-is-cianciers   

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Zie 0.0. Weekbericht Internetmonitoring 16/2018; 27/2018 
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zal met Wilders de jury vormen 
bij de cartoonwedstrijd in de Tweede Kamer. 
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activiteiten in moskee El Tawheed en dat hij 
contacten heeft in 'radicaal islamitische kringen'. 
Jihadisten bezoeken (salafistische) moskeeën om 
er te bidden, lezingen bij te wonen of om er rond 
te hangen. Dat hoeft niet per se te betekenen dat 
zij ook invloed uitoefenen op het bestuur van de 
moskee of op de boodschap die door de moskee 
wordt uitgedragen. In het geval van El Tawheed 
lijkt hier echter wél sprake van, want 

Deze formele en 
informelere vormen van vermenging van salafisten 
en jihadisten is zeer zorgelijk omdat deze kan 
bijdragen aan de groei van de jihadistische 
beweging. 

Reacties n.a.v. Mohammed-
cartoonwedstrijd 
Op 6 augustus 2018 maakte Geert Wilders via 
Twitter bekend dat hij op 10 november 2018 een 
'Muhammad cartoon contest' organiseert. Eerder 
(12 juni 2018) liet de PVV-leider via hetzelfde 
kanaal weten dat de prijsuitreiking zal plaatsvinden 
in het beveiligde deel van de Tweede Kamer waar 
de PVV-fractie is gehuisvest. De NCTV heeft de 
voorzitter van de Tweede Kamer laten weten uit 
veiligheidsperspectief geen bezwaar te hebben 
tegen de tentoonstelling. 

Het is voor iedereen mogelijk tot 1 september 2018 
om mee te doen aan de wedstrijd, zolang het 
onderwerp van de ingezonden cartoon de profeet 
Mohammed is. De hoofdprijs bedraagt 10.000 
dollar, beschikbaar gesteld door iemand die 
anoniem wenst te blijven. Volgens de PVV-leider 
zijn er al meer dan tweehonderd inzendingen 
ontvangen van overal uit de wereld, waarvan hij 
een selectie tentoon wil stellen op 10 november 
2018. De overige cartoons wil Wilders bundelen in 
een eenmalige uitgave 'á la Charlie Hebdo'. Dit 
satirische Franse tijdschrift publiceerde ook diverse 
keren Mohammed-cartoons, en was januari 2015 
doelwit van een terroristische aanslag, waarbij in 
totaal twaalf mensen om het leven kwamen. In 
datzelfde jaar vond er ook een mislukte 
terroristische aanslag plaats bij de 

httips://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/13/sociale-media-
wiizen-de-wechoeweld-hoort-bij-de-islam-6087131-   
a1541137; 

cartoonwedstrijd in Texas waar Wilders sprak. 

Zowel de vooraankondiging als de bekendmaking 
van de datum van de Mohammed-cartoonwedstrijd 
maakte op Nederlandstalige media weinig los. Over 
het algemeen (links/rechts) wordt op sociale media 
niet gereageerd op de tweets van Wilders. Binnen 
de Nederlandse moslimgemeenschap zijn er wel 
enkele reacties zichtbaar geweest. In de ogen van 
moslims bevestigt de Mohammed-cartoonwedstrijd 
de reeds bekende standpunten van Wilders ten 
aanzien van moslims: discriminerend, provocerend 
en beledigend. De reacties binnen de 
moslimgemeenschap hierop zijn weinig verrassend: 
'Hij doet het niet zo best in de peilingen, dus nu 
weer deze onnozele actie', 'Geen aandacht geven 
aan die fascist' en 'Ga iets nuttigs doen, Wilders'. 
Wilders zou wederom om aandacht vragen en 
moslims worden opgeroepen om hem deze 
aandacht niet te schenken. Vertegenwoordigers 
(van delen) van de moslimgemeenschap (zoals het 
CMO en SMN) hebben (nog) geen verklaring 
uitgebracht. 

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



Commentaar monitorspecialist 
Het afbeelden van de profeet Mohammed is een 
zeer controversieel onderwerp voor moslims: 
alhoewel het afbeelden van de islamitische profeet 
niet verboden is, is de dominante gedachte dat het 
niet is toegestaan om de profeet af te beelden 
omdat dit zou leiden tot afgoderij, wat wel 
verboden is. De meeste moslims zullen cartoons 
die de spot drijven met de profeet, zoals bleek bij 
de Deense cartoon in 2005-2006, afwijzen en als 
een belediging van hun religie ervareny, 

Uit de verschillende reacties, of het uitblijven 
hiervan (veel moslims zien er van af omdat dit 
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Het bericht waarin melding wordt gedaan van de 
aankondiging van Wilders om de Mohammed-
cartoons tentoon te stellen, is ook via enkele 
Arabischtalige sociale media verspreid. Deze 
berichten zijn feitelijk. Sommige bieden 
achtergrondinfo over wie de PVV-leider is en de 
controversiële uitspraken de hij in het verleden 
gedaan heeft. Commentaar blijft veelal achterwege 
maar er zijn enkele reacties te lezen waarin 
verwensingen worden gedaan aan het adres van de 
politicus. Het valt op dat de Mohammed-
cartoonwedstrijd en 'goedkeuring' van de 
Nederlandse overheid in één adem wordt genoemd, 
waarbij het frame van 'islamonvriendelijkheid van 
het westen' en 'meten met twee maten' regelmatig 
de revue passeren. Naast Arabischtalige landen 
wordt er met name vanuit Pakistan gereageerd op 
de door Wilders aangekondigde Mohammed-
cartoonwedstrijd. Er hebben tot nu toe enkele 
(kleinschalige) demonstraties plaatsgevonden en er 
wordt op enkele sociale mediakanalen opgeroepen 
om Nederlandse producten en bedrijven te 
boycotten. 

Begin juli 2018 hebben twee op Afghanistan 
gerichte Engelstalige telegramkanalen ('Life in 
Afghanistan' en 'Digital Resistance') aangemoedigd 
Wilders te tweeten en daarbij een cartoon te 
voegen waarop Wilders staat afgebeeld die op het 
punt staat onthoofd te worden. Ook werd 
opgeroepen om Nederlandse producten te 
boycotten. Op 8 augustus was er op 'Digital 
Resistance' wederom aandacht voor de 
cartoonwedstrijd. Op het telegramkanaal verscheen 
een oproep de PVV-leider te doden. Op andere 
jihadistische telegramkanalen werd aangemoedigd 
deze oproep te promoten. 

alleen maar meer aandacht voor Wilders zal 
genereren) kan worden geconcludeerd dat de 
aandacht voor het plan van Wilders om een 
Mohammed-cartoonwedstrijd te organiseren 
vooralsnog beperkt is. Zeker in vergelijking met 
bijvoorbeeld de aankondiging in 2008 van zijn film 
Fitna. De tot op heden beperkte reacties hangen 
onder meer samen met de gewenning in Nederland 
over de uitspraken van Wilders over de islam en 
moslims. Nederlandse moslims schrikken niet meer 
zo snel van uitspraken van Wilders over deze 
onderwerpen omdat hij al vele jaren dergelijke 
retoriek bezigt. Alleen als hij 'een stapje verder 
gaat' is er grote publieke verontwaardiging. Dit was 
bijvoorbeeld het geval met de 'Minder-
Marokkanen'-uitspraak en met zijn uitspraak dat de 
koran in Nederland moet worden verboden. De 
hier geconstateerde relatief beperkte aandacht 
voor het voornemen van Wilders laat onverlet dat 
de vooraankondiging zowel in Nederland als in het 
buitenland de nodige aandacht heeft gegenereerd. 
Dit is op zichzelf echter niet opvallend; de PW-
leider heeft een hoog profiel en veel van wat hij 
zegt en doet, haalt het nieuws, soms ook in het 
buitenland. De kans bestaat dat Wilders in aanloop 
naar de tentoonstelling van de cartoons de 
spanning rond de cartoons weet op te voeren. 

De acties van de PVV-leider beïnvloeden de 
beeldvorming in islamitische landen over 
Nederland. Veel moslims zien Nederland, veelal 
door acties van Wilders, als een land waar de islam 
wordt beledigd en waar moslims worden 
gediscrimineerd. De Mohammed-cartoonwedstrijd 
zou deze perceptie kunnen bevestigen. Of de 

'`tentoonstelling van de cartoons daadwerkelijk zal 
leiden tot demonstraties tegen Nederlandse 
belangen in islamitische landen hangt af van de 
mate van media-aandacht in die landen. Veel 
aandacht in combinatie met oproepen tot actie van 
bepaalde instigatoren, zoals prominente 
geestelijken, kunnen een trigger vormen voor 
sommige moslims om in actie te komen (de straat 
op te gaan of Nederlandse goederen/bedrijven te 
boycotten of geweld te gebruiken tegen 
Nederlandse doelwitten in islamitische landen). 

Zoals uit het feitenrelaas blijkt, is er vanuit 
jihadistische kringen tot op heden relatief weinig 
aandacht geweest voor de cartoonwedstrijd van 
Geert Wilders. De oproep om het voorbeeld van 

te volgen is overigens niet 
toevallig. 
en ook Wilders staan op de dodenlijst van AQAP 

Zie o.a. Weekbericht Internetmo. 	 )010; 12/2014; 
13/2014; 15/2014. 
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omdat ze de profeet hebben beledigd. 

Code Rood organiseert eind 
augustus actieweek in Groningen 
De actiegroep 'Code Rood' heeft de week van 24 
t/m 31 augustus 2018 uitgeroepen tot actieweek in 
Groningen. Het is een internationaal protest tegen 
het klimaatbeleid en de gaswinning in Groningen. 
Code Rood roept op om mee te doen met de 
'grootste burgerlijke ongehoorzaamheidsactie voor 
Groningen en het klimaat in Nederland'. 

De actieweek bestaat onder meer uit een 
`actiekamp'. Gedurende het actiekamp kan men 
verschillende activiteiten volgen. Zo worden 
workshops en trainingen georganiseerd en vinden 
discussies plaats over de gaswinning en een 
fossielvrije samenleving. Men kan op het kamp 
blijven overnachten of een dag langskomen. Op 28 
augustus 2018 ("Gronings ontzet") moet bovendien 
een 'massale zitblokkade' plaatsvinden (een 
blokkade van het NAM tankenpark in Farnsum - 
Delfzij1). Zo formuleert de actiegroep het op de 
eigen website als zij hun modus operandi 
beschrijven: 'De politiek en de fossiele industrie 
faalt in het beschermen van mensenlevens. Daarom 
nemen wij het heft in eigen hand. Met onze 
zitblokkade zullen we tankwagens met giftig 
aardgascondensaat blokkeren. Zo verstoren we 
direct de gaswinning'. 

Code Rood organiseert al geruime tijd 
(internationaal) informatiebijeenkomsten en 
actietrainingen ter voorbereiding op de actieweek 
(in samenwerking met de organisatie 
Stroomversnellers', die gespecialiseerd zijn in 
tactieken, strategieën en trainingen voor 
actievoeren). Diverse radicale milieu- en 
klimaatactiegroepen zijn betrokken (onder wie 
'GroenFront' en 'Fossielvrij NL'). Tevens wordt er in  

binnen- en buitenland steun geworven bij 
klimaatactivisten, sympathisanten van andere 
extreemlinkse groepen (zoals AFA Nederland) en 
van Groningers die het zat zijn. 

Volgens het speciaal voor de actieweek 
aangemaakte Facebookevenement, gaan 186 
personen naar de actieweek en zijn 495 personen 
geïnteresseerd. 

Commentaar monitorspecialist 
Eind vorig jaar was al bekend dat Code Rood zich 
in 2018 meer op Groningen zou gaan richten. 
Code Rood strijdt tegen de fossiele 
brandstoffenindustrie. Ze zijn eind 2016 ontstaan 
en krijgen steeds meer online support, niet alleen 
van radicalen maar ook andere sympathisanten die 
voor het klimaat opkomen en tegen de gaswinning 
in Groningen zijn. Er zijn diverse online donatie-
acties geweest die vrij succesvol lijken te zijn. De 
actie in de Amsterdamse haven op 24 juni 2017 
tegen de kolenoverslag was de eerste grote actie 
van Code Rood. Destijds legden zo'n 350 
klimaatactivisten, waaronder ook Duitse en Engelse 
actievoerders, de productie in de haven stil. 
Hierdoor ontstond aanzienlijke economische 
schade. Bovendien werden beveiligers bedreigd. 
Enkele actievoerders zijn destijds gearresteerd. 

De actie van Code Rood eind augustus in 
Groningen wordt al sinds eind 2017 zeer gedegen 
en professioneel voorbereid en gecobrdineerd. Dit 
kan de professionaliteit en actiebereidheid van de 
actievoerders vergroten. Het feit dat er op diverse 
plekken in Europa dergelijke voorbereidende 
activiteiten worden ontplooid, versterkt bovendien 
het vermoeden dat er veel actievoerders uit andere 
landen komen. Sommigen van hen hebben wellicht 
meer ervaring met en zijn bereid tot het gebruiken 
van geweld en extremistische acties. Andere acties 
zijn dus niet uit te sluiten, waarbij heimelijke 
buitenwettelijke acties door individuen of kleine 
groepen actievoerders voorstelbaar zijn. Hier zijn 
op dit moment vooralsnog geen concrete 
aanwijzingen voor. 

Het aantal actievoerders dat aanwezig zal zijn, is 
lastig in te schatten. Dit hangt ook deels af van het 
aantal Groningers dat bereid wordt gevonden om 
mee te doen. Deze personen zullen daarbij 

Zie 	:ekbe.richt Internet 	51/2017. 
." 2  Zie Weekbericht Internetmonitoring 2b/2017. 
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vermoedelijk niet zozeer meedoen aan eventuele 
extremistische acties, maar als support aanwezig 
zijn. De aankondiging dat het bij de acties om 
`massale burgerlijke ongehoorzaamheid' zou gaan, 
is in die zin slim gekozen door de organisatoren. 
Dat schrikt sympathisanten niet zo af. 

Wat betreft de mogelijke doelwitten van de acties 
van Code Rood wordt nu met name het tankerpark 
in Farnsum genoemd. Het kan echter ook een 
tactiek van de actiegroep zijn om de aandacht van 
andere doelwitten af te leiden. Zij kunnen zich 
namelijk ook op andere terreinen van (andere) 
gasproducenten richten, of op meerdere doelen 
tegelijk. Daarnaast zouden betrokken topmannen, 
bestuurders of politici eveneens doelwit kunnen zijn 
van de acties. 

Er wordt verder uitgegaan van een blokkade actie 
die mogelijk dagen kan gaan duren. De mogelijke 
economische effecten van de acties zijn moeilijk in 
te schatten, maar vermoedelijk is één van de 
doelen van de actievoerders om ook economische 
schade aan te richten. 

*** 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 CoOrdinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV). Het bevat een beschrijving van 
wat er naar aanleiding van de actualiteit speelt op 
sociale media en op de diverse voor de NCTV 	• 
relevante websites, weblogs en webfora. 

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

Nieuwe toespraak ISIS-leider Abu Bakr al-
Baghdadi 

II. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

steunt gevangene 	- - 

Dawa-initiatief 	 stopt 
(voorlopig) met haar werkzaamheden 

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 

2 

2 

3 

3 

4 



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 34/2018 

I. Terrorisme 

Nieuwe toespraak ISIS-leider Abu 
Bakr al-Baghdadi 

• Al-Furcian Foundation, een aan ISIS gelieerd 
mediakanaal, heeft op woensdag 22 augustus 2018 
(de dag van het Offerfeest) een 54 minuten 
durende toespraak van ISIS-leider Abu Bakr al-
Baghdadi gepubliceerd, getiteld: 'Give Glad Tidings 
to the Patient'. In de toespraak roept al-Baghdadi 
ISIS-strijders op om te volharden in de strijd. Ook 
roept hij moslims op de islam zo zuiver mogelijk te 
belijden waarbij hij verwijst naar de beginperiode 
van de islam. Ook refereert hij aan diverse 
geopolitieke ontwikkelingen. Zo stelt hij dat de 
invloed van de Verenigde Staten tanende is. De 
spanningen tussen de VS met Turkije zijn daar een 
voorbeeld van. Hij verwijst daarbij naar de in 
Turkije gearresteerde Amerikaanse priester Andrew 
Brunson. Ook noemt hij in deze context de 
weigering van Turkije zich te committeren aan de 
door de VS ingestelde sancties tegen Iran. 

Al-Baghdadi wijdt ook uit over de situatie in de 
regio Syrië/Irak. Hij roept Syrische en Iraakse 
rebellen en jihadisten van andere groeperingen op 
zich bij ISIS aan te sluiten. Tijdens de toespraak 
benoemt al-Baghdadi enkele verliezen van ISIS in 
steden als Ghouta, Deraa, Yarmouk en Hauran en 
wijst op de (mogelijk) komende strijd om 

Ten slotte roept de ISIS-leider op om aanslagen te 
plegen in het Westen en de rest van de wereld, 
bijvoorbeeld door met een voertuig op een menigte 
in te rijden. Dergelijke oproepen kwamen voorheen 
van wijlen ISIS-woordvoerder Abu Muhammad al-
Adnani, maar word nu uitgesproken door al-
Baghdadi zelf. 

Afbeelding 

'151.e;:ider 	"Dark .Days' to Enemy, Incites for lone-Wolf 
Attacks in West, and Muslims to Rise Up in Jordan and Saldi 
Arabia', SITE inteiligence Group, 22 augustus 2018. 

tffilki~ 
en 

Commentaar monitorspecialist 
Bijna een jaar geleden - 28 september 2017 -
bracht ISIS voor het laatst een toespraak van al-
Baghdadi naar buiten. Al-Baghdadi verwijst in deze 
nieuw gepubliceerde toespraak op recente 
gebeurtenissen. De tekst is dus niet lang geleden 
uitgesproken. 

De toespraak bevat een aantal thema's die 
voortdurend terugkeren in de officiële ISIS-
propaganda die de afgelopen maanden wordt 
verspreid. Ten eerste de oproep tot standvastigheid 
en volharding in de strijd die ISIS voert in Syrië en 
Irak. Na de grote verliezen die ISIS heeft geleden 
kon deze thematische verschuiving in de 
boodschappen (van het leven in het Kalifaat als 
ideaalstaat naar de standvastigheid en volharding 
van ISIS-strijders ondanks tegenslagen) al eerder 
worden waargenomen; bijvoorbeeld in de ISIS-film 
'Flames of War Ir die in november 2017 uitkwam 
en in een film waarin gehandicapten en vrouwelijke 
strijders figureerden. Ook de 'afkalvende macht' 
van de VS in het Midden-Oosten is een terugkerend 
thema in ISIS-propaganda. Deze — in de ogen van 
ISIS - afnemende invloed biedt hoop aan 
jihadistische partijen zoals ISIS die nu aan de 
verliezende hand zijn. En ten slotte doet hij ook 
weer oproepen om aanslagen te plegen in het 
Westen. 

Hoewel de inhoud van de toespraak thematisch 
gezien geen opmerkelijke zaken bevat, kan de 
publicatie ervan wel degelijk significante invloed 
hebben op het moreel van ISIS-strijders en 
aanhangers. Juist in tijden dat ISIS militair grote 
verliezen lijdt, is zichtbaarheid en een levensteken 
van de4eider van ISIS een belangrijk signaal naar 
de achterban. Met zijn boodschap wil hij aantonen 
dat ISIS en haar leider nog volop meedoen in de 
strijd en dat zijn organisatie de enige juiste is om 
bij aan te sluiten. Anderzijds klinkt er ook steeds 
meer kritiek van fundamentalisten, die daarvoor 
nog voor hem door het vuur gingen. 

-• Zie o.a. Weekbericht Internetmonitoring 48/2917. 
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II. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

steunt 

Op 21 augustus 2018 is er op de diverse 
Facebookpagina's van 

een YouTube-fragment 
gedeeld. De vijfentwintig minuten durende opname, 
beschikbaar gesteld in het Nederlands en Tamazight 
[Marokkaans/Berbers], bestaat uit twee delen. 
Enerzijds komt er divers materiaal in beeld om de 
beschuldigingen van de Britse en Spaanse 
autoriteiten van onder meer het frauderen met 
bewijsmateriaal hard te maken. Zo zou de Britse 
politie hem in de val hebben gelokt door zijn laptop 
in beslag te nemen en videomateriaal daarop te 
bewerken zodat hij schuldig leek, aldus de 
echtgenote. Bovendien zou de prediker onmenselijk 
worden behandeld. De Spaanse autoriteiten zouden 
hem in de gevangenis mishandelen en pogingen 
doen om hem in confrontaties terecht te laten 
komen met andere (gevaarlijke) gevangenen. gs  

Anderzijds bestaat het fragment uit een 
geluidsopname waarin de MINEMENIMMINE 

tijdens de demonstratie voor de 
Spaanse ambassade in Den Haag die op 10 juni 
2018 plaatsvond vanwege de gevangenschap van 
haar man. 

heeft de link naar de 
geluidsopname op eigen Facebook- en Twitter-
account geplaatst en vervolgens van Twitter 
verwijderd. 

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël 
(CIDI) en 	zijn, naar aanleiding van de 
adhesiebetuigingen van en 	  

ENE" Het CIDI deed in mei 2018 aangifte tegen 
11111111111~~", rommigegm~eme. Die zaak ligt volgens het 
CIDI nog bij justitie. In reactie op het CIDI 
twitterde 
tr" --a~gálisaiii~1~~1~ 

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

Tegelijkertijd 
vragen enkelen zich af waarom er geen goede 
advocaat is ingeschakeld die hem kan vrijpleiten: 
'Waar is al dat geld dat is ingezameld?' en 'Er is 
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', zou binnen 
deze groep als spirituèel leider fungeren. Hij zou 
verantwoordelijk zijn voor fondsenwerving binnen 
ISIS en 
Naast het werven van fondsen zou hij in zijn rol als 
imam jonge moslims radicaliseren en financieel 
ondersteunen. In Nederlandse moskeeën en bij 
islamitische organisaties werd 
geregeld uitgenodigd voor benefietevenementen 
waarbij geld werd opgehaald voor bijvoorbeeld de 
bouw van een moskee of voor een ander, vaak 
humanitair, doel. Het succes van 	als 
fondsenwerver onder de bezoekers heeft te maken 
met de humor die hij gebruikt in zijn preken 
doordat hij preekt in het Berbers, hetgeen zelden 
voorkomt in Nederland. Zijn populariteit als 
fondsenwerver onder moskeebesturen en bij 
organisaties vloeit voort uit het feit dat hij mede 
daardoor in staat is om grote geldbedragen op te 
halen. Vanwege zijn succes kwam hij diverse keren 
in aanraking met divers publiek. Zijn populariteit is 
ook (nog steeds) van zijn Facebookpagina af te 
lezen: in totaal wordt hij door 72.859 mensen 
gevolgd. 

Sinds de gevangenschap van 
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toch genoeg geld ingezameld voor een goede 
advocaat'. In november 2017 is er tijdens een 
ééndaags benefiet ruim tienduizend euro opgehaald 
om 	en zijn familie te ondersteunen. 

Commentaar manitorspecial" 

om de verdenkingen tegen hem in twijfel te 
trekken en zijn achterban op te zetten tegen de 
betrokken autoriteiten. De steun die ze daarbij 
krijgen van 	 zorgt voor 
meer aandacht voor beide partijen. De familie van 

___01311~~mmi te behouden of te 
vergroten.~~~~~ 

opwerpen als 
de 'ware' belangenbehartiger van moslims; een 
man die bereid is risico's te nemen en zich niets 
aantrekt van 'politieke correctheid'. Inhoudelijke 
kritiek op de aard van zijn uitspraken doet hij 
eenvoudig van de hand door te wijzen op vrije 
meningsuiting. Zelfs als andere moslims niet direct 
op hem stemmen, kan deze houding wel attitudes 
beïnvloeden in bredere kringen. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 45/2017. 

stopt (voorlopig) met haar 
werkzaamheden 
Het dawa-initiatief 	 stopt 
(voorlopig) met haar werkzaamheden. Het initiatief 
heeft een eigen website en was actief op 
verschillende sociale media platformen waaronder 
Facebook, Instagram en YouTube. 

is sinds april 2018 actief. Het hield zich 
in de eerste maanden voornamelijk bezig met straat 
dawah-activiteiten: het uitdelen van flyers, stickers, 
en de Koran om mensen op straat geïnteresseerd te 
laten raken voor de islam met als uiteindelijke doel 
deze te laten bekeren. Foto's en video's van deze 
acties werden vervolgens veelvuldig op sociale 
media gedeeld. Uit de berichtgeving van het 
initiatief werd duidelijk dat "ffilIMEMEM 

1111•1111111  1111111~~11.13151111~11~1~. 

Naast straat dawah-activiteiten heeft 
zich in een later stadium ook 

toegelegd op het organiseren van 'dialogen'. Deze 
werden tussen 	met vertegenwoordigers 
van christelijke organisaties gevoerd. Hiermee werd 
getracht de 'betrouwbaarheid' van de Bijbel en het 
christelijke geloof in twijfel te trekken en de 
'superioriteit' van de islam aan te tonen. Ook 
probeerde het initiatief in juni 2018 een 
'kindermiddag' te organiseren in het Vermeerpark in 
Den Haag. Deze werd volgens 	op last van 
de gemeente Den Haag afgelast. Het initiatief was 
voornamelijk in Amsterdam en Den Haag actief. 
Ook had het plannen om op termijn straat dawah-
activiteiten in Utrecht te gaan ontplooien. 

Op 17 augustus 2018 verscheen er op de 
Facebookpagina van    een video 

Zie bijvoorbeeld: "TerreurverdacH 	 .iJiridarnmer-
ictief in jihad-chats ' 
Zie voor duiding van al-Risálah Weekbericht 

Internetmonitoring 13/2018. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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op zijn persoonlijke Facebookpagina. Hij blijft zich 
richten op dialoog met christenen en zal af en toe 
'islamitische adviezen' geven. 

Commentaar monitorspecialist 
Naast 	 is recent ook de 
berichtenstroom binnen het Nederlandstalige pro-
ISIS Telegramkanaal 'Broederss' opgedroogd. 
Binnen dit Telegramkanaal werd begin juli 2018 
voor het laatst berichten gedeeld over de arrestatie 
van twee mannen die beiden een kanaal op sociale 
media beheerden waarop ISIS werd verheerlijkt. 
Daarbij werd ook een bericht geplaatst dat het zou 
gaan om ' 	 'Volgers' van 
het Telegramkanaal werden gemaand 'voorzichtig 
te zijn, geen onnodige dingen te zeggen of 
onbetrouwbare links te openen'. Er zijn in open 
bronnen geen aanwijzingen dat deze arrestaties 
relatie hebben met het stoppen van 

en de privé-omstandigheden van 
Wél is duidelijk dat de informatiestroom 

van jihadistische initiatieven op sociale media de 
laatste weken stokt door arrestaties of 
terugtrekkende beweging van enkele kopstukken. 
Dit geeft tevens aan dat de online jihadistische 
beweging in Nederland door een enkele arrestaties 
(fors) kan worden beïnvloed. Vooralsnog zijn er 
nog geen nieuwe vergelijkbare online initiatieven 
gestart. 

Zie:•'15-jarige. jongen in Amsterdam aangehouden voor 
aanzetten tot terrorisme.' www.nos.ni. 6 juli 2018. 

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

Online reacties na aanslag 
Amsterdam CS 
De kt  ï''ArtlArn!P'%Wffeigg%W.9gYATRgY-Wagl 
wordt ervan verdacht op vrijdag 31 augustus 2018 
twee Amerikaanse toeristen neer te hebben 
gestoken op het Centraal Station in Amsterdam. Hij 
was eerder die dag vanuit Duitsland, waar hij een 
verblijfsvergunning heeft, naar Amsterdam gereisd. 
De twee slachtoffers zijn zwaargewond geraakt, 
maar zijn buiten levensgevaar. De dader is vlak na 
zijn daad door een toegesnelde politieagent in zijn 
onderlijf geschoten en gearresteerd. Volgens het 
OM heeft 1::1 in verklaringen verteld dat hij tot zijn 
daad is gekomen omdat in Nederland de profeet 
Mohammed, de Koran, de islam en Allah worden 
beledigd. In die verklaringen noemde 1 onder meer 
herhaaldelijk de naam van Geert Wilders. 
was met meerdere profielen actief op sociale media. 
Op een van die profielen plaatste hij enkele uren 
voor zijn daad nog een video waarin de 
Nederlandse vlag wordt verbrand en een foto van 
Wilders wordt vertoond met een rood kruis 
erdoorheen.' 

De aanslag is (vooralsnog) niet opgeëist door een 
terroristische organisatie. 

De impact van de aanslag op de samenleving lijkt 
beperkt. Het aantal online reacties op de 
gebeurtenis is eveneens relatief gering als wordt 
gekeken naar vergelijkbare aanslagen, zelfs als die 
in het buitenland plaatsvonden. Niettemin is er 
vanuit verschillende populistische en radicale online 
kringen gereageerd op de steekpartij. 

Op vrijdag 31 augustus 2018 - de dag van de 
aanslag - werd op internationale jihadistische 

httos://www.rtinieuws.ni/nieuws/nederland/artike1 /4403536/!  
RI;wfla-haalde-op-facebook-fel-uit-naar-wilders  

Telegramkanalen het nieuws over de steekpartij in 
verschillende talen gedeeld. Hier werd verheugd op 
gereageerd. Daarna is vanuit jihadistische online 
kringen nauwelijks meer verwezen naar de aanslag. 
Na het steekincident afgelopen mei 2018 in Den 
Haag, toen een Syrische vluchteling drie mensen 
zwaar verwondde, werd in Nederlandse jihadistische 
en islamistische kringen nog wel gereageerd, 
waarbij in een enkel online Telegramkanaal de 
dader gesteund werd. Daar is dit keer geen sprake 
van geweest. In salafistische kringen is eveneens 
nauwelijks op de aanslag ingegaan. De enkele 
reacties uit salafistische hoek die wel geplaatst zijn, 
richten zich vooral op de wijze waarop de media 
berichten over geweldsdaden waar een moslim bij 
betrokken is. 

In reacties uit extreemrechtse online kringen op de 
steekpartij klinkt kritiek door op de asielstroom, de 
media, het 'linkse' en 'Duitse' asielbeleid en 'de 
islam' als gevaarlijke ideologie. Dergelijke geluiden 
zijn bijvoorbeeld te horen bij berichten en reacties 
op de Facebookpagina's van de extreemrechtse 
groeperingen 'Voorpost', 'Nederlands Verbond' en 
het Telegramkanaal 'De Nieuwshoorn' dat gelieerd 
is aan het Studiegenootschap Erkenbrand. Ook is er 
wantrouwen richting de overheid. Er wordt 
gesuggereerd, bijvoorbeeld door 'Identitair Verzet', 
dat er berichten naar buiten zullen worden gebracht 
dat de dader verward was en/of een drugsverleden 
had. 

De reacties in rechts-populistische online kringen 
zijn vooral kritisch richting de overheid, de media, 
de islam, het asielbeleid en de maatschappij als 
geheel omdat die te lethargisch zou reageren. PVV-
leider Geert Wilders tweette de avond na de 
steekpartij dat deze gebeurtenis eens te meer 
bewijst dat de islam staat voor geweld en 
terrorisme en dat 'open grenzen' levensgevaarlijk 
zijn. De website 'GeenStijl' bekritiseerde de link die 
de NOS legde tussen de daad en de 
cartoonwedstrijd. 

vindt het beangstigend 
dat het Nederlands publiek in zijn ogen lethargisch 
reageert: 

In extreemlinkse kring is online niet op de 
steekpartij gereageerd. In reacties in links-
populistische kringen wordt in sommige gevallen 
een verband gelegd met Geert Wilders en de 
cartoonwedstrijd. Reacties van dergelijke strekking 

Zie V-leekbericht Internetmonitoring 19/2111 1S- 
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werden ook geplaatst onder nieuwsartikelen van de 
NOS en De Telegraaf; sommigen vinden dat Wilders 
zijn excuses moet aanbieden aan de slachtoffers of 
dat hij vervolgd moet worden voor zijn uitspraken 
en het organiseren van de cartoonwedstrijd. 

Commentaar monitorspecialist 
Het relatief beperkte aantal reacties op de aanslag 
kan verschillende verklaringen hebben. Het zou 
bijvoorbeeld te maken kunnen hebben met het 
snelle en kordate optreden van de politie, heldere 
communicatie over de gebeurtenis, het feit dat er 
geen Nederlandse slachtoffers zijn gevallen en/of 
enige mate van gewenning bij het Nederlandse 
publiek. 

Het vooralsnog uitblijven van claims van 
terroristische organisaties van deze aanslag is 
opvallend. Vergelijkbare kleinschalige 
geweldsdaden door eenlingen in Europese landen 
zijn in het verleden meermaals (al dan niet terecht) 
opgeëist door ISIS. 

De Nederlandse jihadistische gemeenschap 
reageert meestal niet openlijk op jihadistische 
aanslagen. Dit heeft onder meer te maken met een 
relatief hoge mate van veiligheidsbewustzijn en 
kennis over de mogelijke gevolgen voor het 
bejubelen van aanslagen met een jihadistisch 
motief. 

Ook in salafistische hoek wordt doorgaans niet 
gereageerd op geweldsdaden waar sprake lijkt te 
zijn van een jihadistisch motief. De reden is dat zij 
vinden zich niet te hoeven verantwoorden voor 
individuen of kleine groepen die aanslagen plegen 
uit naam van de islam. In het verleden pareerden 
sommige salafisten vragen waarom zij zich niet 
uitspraken tegen jihadistische aanslagplegers met 
de reactie dat 'christenen zich toch ook niet hoeven 
te verdedigen voor niet-islamitische 
aanslagplegers'. Dit past bij de ambivalente 
houding van salafisten ten aanzien van jihadistisch 
geweld. 

Het gevoel dat de media niet eerlijk berichten over 
aanslagen waar een moslim bij is betrokken, is 
terug te zien in verschillende hoeken. Zowel in 
salafistische en jihadistische kringen als in 
extreemrechtse en rechts-populistische kringen 
worden geregeld grieven geuit op dit vlak. In die 
eerste twee groepen wordt dan vooral een vorm 
van gepercipieerd tweederangs burgerschap van 
moslims benadrukt. Door de laatste twee groepen 
worden media ervan beticht dergelijke 
gebeurtenissen te 'downplayen' en het gevaar van 
'de islam' al dan niet bewust kleiner te maken dan  

het in hun ogen is. 

De islam en het asielbeleid zijn de laatste jaren de 
belangrijkste thema's in de retoriek in 
extreemrechtse en rechts-populistische kring. De 
kritiek op overheid en media zijn daar, zeker met 
de recente populariteit van populisten en 
demagogen, de laatste tijd ook een grotere rol in 
gaan spelen. De opmerking van rechts-populist 
Joost Nierniiller is in deze een interessante; hij ziet 
de relatief rustige reactie uit de samenleving op het 
incident als iets negatiefs en noemt het zelfs 
'huiveringwekkend'. Hij suggereert dat mensen 
lamgeslagen zijn en niet meer weerbaar zijn. 
Impliciet hoopt hij daarmee op een in zijn ogen 
'daadkrachtige' reactie vanuit de samenleving. Dit 
sluit aan bij retoriek over het recht in eigen handen 
nemen en een dreigende burgeroorlog die in 
bepaalde extreemrechtse en rechts-populistische 
kringen gebezigd wordt. 

Nieuw cryptocurrency initiatief 
'SadaqaCoins' op het dark web 
gestart voor financiering 
jihadistische strijd 
Het Twitteraccount SadaqaCoins werd op 17 
augustus 2018 opgericht. Enkele dagen later, op 
23 augustus, werd er op het Twitteraccount een link 
naar een gelijknamige Telegramkanaal geplaatst. In 
de berichtgeving op dit Telegramkanaal wordt 
duidelijk dat de oprichters van SadaqaCoins een 
crowdfunding initiatief op het Dark Web zijn gestart, 
met als doel de jihadistische strijd te financieren. 
Op het Telegramkanaal worden meerdere .onion 
links geplaatst die gebruikers kunnen bezoeken met 
een TOR-browser. De website is beschikbaar in het 
Engels, Duits en Turks. De initiatiefnemers schrijven 
dat zij voornemens zijn de website ook beschikbaar 
te maken in Arabisch, Frans, Spaans en Russisch. 
Ook schrijven zij zelf 'in een conflictgebied te 
verblijven'. Om welk conflictgebied het zou gaan, is 
niet duidelijk. 

Bezoekers kunnen op de website een donatie 
leveren aan bestaande projecten of een eigen 
project starten ten behoeve van de jihadistische 
strijd. Op dit moment worden er drie projecten op 
de website aangeboden. Onder project 
SadaqaCoins' kan een bijdrage geleverd worden 
aan hardware (laptops, TOR service server) om het 
SadaqaCoins initiatief draaiende te houden. Project 

Zie: https://twitter.com/sadanacoins  

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** • 
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'We Hunt' richt zich op bijdrages aan uitrusting 
(wapens, munitie, dempers, windmeters, 
voertuigen) voor sluipschutters. Onder Project 'Eid-
al-Adha 2018/1439' kon een bijdrage geleverd 
worden voor offerdieren ten behoeve van het 
Offerfeest dat eind augustus heeft plaatsgevonden. 
Donaties kunnen via de website gedaan worden 
middels de virtuele valuta Bitcoins en Monero. Ook 
worden Zcash, Dash en Ethereum op de website 
weergegeven maar voor deze altcoins zijn nog geen 
betalingsadressen beschikbaar. Mogelijk worden 
deze in de toekomst nog toegevoegd. 

Journalisten en bloggers hebben de afgelopen 
weken aanvullend onderzoek gedaan naar het 
initiatief en de initiatiefnemers. Deze hebben een 
lijst van twaalf Bitcoinadressen die aan het initiatief 
gekoppeld zijn openbaar gemaakt. Uit NCTV-
onderzoek blijkt dat er op geen van deze 
Bitcoinadressen een donatie is gedaan. Op dit 
moment heeft het Telegramkanaal SadaqaCoins 97 
'volgers'. Het gelijknamige twitteraccount heeft 17 
'volgers'. 

Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
Sadaqah (of sadaka) is een islamitisch concept 
waarbij moslims middels liefdadigheid (in casu 
middels geld) een vrijwillige donatie doen voor 
huipbehoeftigen. Het gebruik van het dark web 
door jihadisten is geen nieuwe ontwikkeling. Ook 
het gebruik van cryptocurrencies om de 
jihadistische strijd te financieren is dat niet. Een 
initiatief dat eerder Bitcoindonaties gebruikte om 
de jihadistische strijd te financieren was 'Al 
Sadaqah'. Dit initiatief gebruikte donaties om 
onder andere gevechtsposten te verstevigen in het 
noordwesten van Syrië. Uit eigen onderzoek bleek 
destijds dat er enkele honderden Euro's aan 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 47/2017 en 10/2018. 

Bitcoins voor dit project werden gedoneerd. Of er 
een link bestaat tussen Al Sadaqah en 
SadaqaCoins kan op basis van openbare informatie 
niet worden bevestigd. 

Het vernieuwende aan SadaqaCoins is dat 
donateurs zelf nieuwe projecten op de website 
kunnen toevoegen. Dit heeft de potentie om 
nieuwe donateurs aan het initiatief te binden. Het 
is opmerkelijk dat de website in het Duits en 
Engels maar nog niet in het Arabisch beschikbaar 
is. Dit wijst op mogelijke betrokkenheid van 
Westerse jihadisten. Dat het initiatief actief is op 
het dark web en via een TOR-browser bezocht 
dient te worden, kan de instapdrempel verhogen 
voor potentiële donateurs die niet over deze 
technische kennis beschikken. 

Vooralsnog zijn eerdere jihadistische initiatieven 
die donaties verzamelden middels cryptocurrencies 
geen doorslaand succes geweest. Aankomende 
weken en maanden moet duidelijk worden of dit 
initatief met de mogelijkheid om zelf projecten te 
starten ten behoeve van de jihadistische strijd 
potentie heeft om tot een succes uit te groeien. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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barmhartigheid.' De uitspraken die 
gedurende deze preek heeft gedaan, hebben 
geresulteerd in zeer kritische en afkeurende 
reacties vanuit jihadistische en salafistische 
kringen. 

Publieke salafistische spilfiguren zoals  
• hebben zich ook op 

Facebook kritisch geuit jegens 

Op 1 september 
2018 heeft 	een ruim achttien minuten 
durende video gedeeld op zijn Facebookpagina om 

De video bestaat uit 
twee delen. Het eerste deel van de video gaat over 
de islamitische geschiedenis: de eer van de Profeet 
van de islam is voor iedere moslim van zeer grote 
waarde. Hij geniet een uniek respect. Dit wordt 
onderbouwd door middel van hadtih [overlevering 
over het leven van de profeet] en koranverzen. 

herhaalt nadrukkelijk dat moslims het recht 
hebben boos te zijn wanneer hun geloof en hun 
profeet wordt beledigd: 

Vervolgens roept 
hij op tot het opkomen voor de geliefde profeet en 
het verdedigen van zijn eer met alle toegestane 
wettelijke middelen, 	neemt echter 
nadrukkelijk afstand van eigenrichting. Hij richt zich 
meerdere malen tot 

OMMEM. Het tweede gedeelte van de video is 
persoonlijk gericht aan 	 waarschuwt 
dat moslims die zich in dezelfde ruimte ophouden 
als de vijanden van de islam of op andere wijze hen 
als gelijken benaderen zij zichzelf aan hen 
gelijkstellen. Een gelovige moslim doet dat niet. 
Bovendien plaatst 	 als het ware 
buiten de geloofsgemeenschap omdat hij zegt dat 
een gelovige die bidt metb 	als voorganger 
zijn gebed ongeldig is. 	 :;roept echter wederom 
niet op tot geweld tegen ,2-1 	Ook salafist 

heeft op 2 september 2018 een 
Facebookpost geplaatst met gelijke strekking. Hij 
noemt echter geen namen. 

II. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Uitspraak 
~Mi stuit op kritiek 

heeft 
tijdens de vrijdagpreek op 31 augustus 2018 in het 
Rotterdamse Centrum De Middenweg Nederlandse 

Aanleiding hiertoe was dat de PVV-leider werd 
bedreigd vanwege de Mohammed cartoonwedstrijd 
die hij voornemens had op 10 november 2018 te 
organiseren in de Tweede Kamer. 

Nadat de PVV-leider de beoogde cartoonwedstrijd 
heeft afgeblazen op 30 augustus 2018 twitterde 
tafamL  het volgende:  

taffeMOMMIll~g~i~ Een 
dag erna heeft 	de vrijdagpreek besteed 
aan het 'belang van de barmhartigheid van 
moslims'. In de preek staat centraal dat moslims, 
ondanks de beledigingen over hun profeet, Wilders 
moeten omarmen. 'Volgens de islam dien je de 
moeilijkste weg te kiezen en dat is in het geval van 
belediging je eigen boosheid te bestrijden en het 
tegenovergestelde te tonen, namelijk 

' Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 32/2018; 
Signalement 14 en 15 2018. 

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

In reactie op 	heeft 	op 2 september 
2018 een persoonlijke boodschap aan 
geplaatst op Facebook. In het zeventien minuten 
durend fragment verwijt 	 van het 
selectief en niet volledig overdragen van 
islamitische kennis. De islam is namelijk een geloof 
van barmhartigheid en genade. 	zou onnodig 
de hardheid en mededogenloosheid benadrukken in 
plaats van genade. 	projecteert volgens 
wwwg zijn woede en boosheid op de islam. 
Bovendien zou 	de boodschap van de profeet 
verloochenen en is hij ( 	) van de realiteit 
onthecht. 	vraagt 	om 'zijn verstand te 
gebruiken' omdat de islam een geloof van 
barmhartigheid en genade is. 

Commentaar monitorspecialist 
Opvallend is dat het aantal reacties vanuit 
moslimkringen is toegenomen. Deze reacties 
komen vooral vanuit salafistische en jihadistische 
hoek. Waar zij voorheen de Mohammed 
cartoonwedsstrijd van Geert Wilders negeerden, 
lijkt de annulering juist voor hen een reden te zijn 
om zich publiekelijk uit te spreken en kritiek te 
leveren op mos►ims die een gematigde toon 
aansloegen, zoals 

Hoewel 	 nadrukkelijk stelt dat hij 
slechts wettelijk toegestane middelen wil inzetten 
om zijn punt te maken, kan het feit dat hij 

buiten de gemeenschap plaatst en als een 
dwalende moslim neerzet, toch een intimiderende 
werking hebben. De tegenstelling tussen eer en 
vernedering waarbij hij 	neerzet als een 
slaaf voor de vijanden van de islam (een waakhond 
of hond in het algemeen is op te vatten als een 
belediging) kan de vijandigheid tegen  

versterken. 

Ook diverse jihadistische initiatieven en platforms 
richten hun pijlen op 	die bestempeld 
wordt als een kafir of afvallige, en kunnen daarmee 
impliceren dat het geoorloofd is om hem te 
bedreigen of in het uiterste geval zelfs te doden. 
Zorgelijk is daarom dat voor jihadistisch 
georiënteerden het 'verraad' van 
aanleiding kan zijn voor dreigementen of zelfs 
geweld als de polemiek op dit thema aanhoudt of 
verder verhit raakt. De preek van 	biedt in 
ieder geval in theologische zin aanknopingspunten 
om hierop voort te borduren. 

Pegida Nederland komt met 
nieuwe acties bij moskeeën 
De extreemrechtse anti-islamgroep 'Pegida 
Nederland' heeft via Facebook en de website 
pegidanederland.com  nieuwe acties bij moskeeën 
aangekondigd. Dit keer gaat het om een 'filmavond 
voor de moskee' op een groot scherm. Pegida geeft 
aan: 'We zullen de harde waarheid van de islam 
laten zien, beelden die u op de MSM niet ziet. Tijd 
voor een nog harder #verzet. Wees erbij!'. 
In de aankondiging worden de steden Amsterdam, 
Den Haag, Enschede, Rotterdam en Utrecht 
genoemd. Op de website van Pegida wordt een 
aftelklok weergegeven die afloopt op 20 september 
2018. De avonden zullen starten om 21.00 uur en 
de exacte locaties worden binnenkort via de sociale 
mediakanalen van Pegida bekendgemaakt. 

Op 12 augustus 2018 voerde Pegida Nederland een 
anti-islamactie bij de bouwlocatie van een nieuwe 
moskee in Enschede. Diverse varkens-plakaten 
werden op de bouwgrond van de moskee neergezet 
met anti-islamteksten als 'islam is sharia' en 'islam 
is dodelijk'. 

6  O.a. Al-Risalah, Ansar Media, Ahlus-Sunnah Publicaties II. 
.A 7  MSM = mainstream media, een veelgebruikte afkorting 

binnen extreemrechts op sociale media 
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Een video van de actie werd op de diverse sociale 
mediakanalen van Pegida gedeeld met de 
begeleidende tekst: 'Na de "moord" #WillieDille tijd 
om een signaal af te geven tegen de Islam, tegen 
de nieuwe #Moskee in ©Gem_Enschede te zetten. 
#PegidaNederland laat zich niet stoppen!'. 

Deze actie werd gevoerd naar aanleiding van 
Zij 

stapte op 	 uit het leven, nadat ze 
eerder die week een video op Facebook had gepost. 

~~11eINCEME~M§~§Mel 

Binnen extreemrechtse kringen op sociale media 
wordt de zelfmoord van 	toegeschreven aan 'de 
islam' en 'moslims', die haar zouden hebben 
verkracht en 'vermoord'. Een rechts-extremist is 
kort na de dood van 	aangehouden omdat hij 
via zijn Whatsapp en Facebook aankondigde dat hij 
een aanslag ging plegen als 'er geen drastische 
consequenties' zouden volgen. 

Voorts blijkt uit posts op Facebook dat de 
de 

afgelopen week in Chemnitz aanwezig was bij de 
protestdemonstraties van extreemrechtse 
nationalistische betogers. Deze protesten en de 
tegendemo vanuit onder meer extreemlinks 
ontstonden nadat bekend werd dat een Syriër en 
een Irakees verdacht worden van de moord op een 
Duitser bij een steekincident in Chemnitz. Zie ook 
het 'Signalement Terrorisme en Extremisme' van de 
NCTV van deze week. 

" AD.nl, 'Verdachte dreigen met aanslag na dood® 
30 dagen langer vast', 21 augustus 2018. 

Elsevierweekblad.nl, 'Radicaal-rechts straat op na steekpartij 
Chemnitz: 'Wij zijn het volk", 27 augustus 2018.  

de vermeende islamisering van de samenleving en 
de komst van asielzoekers. Sinds anderhalf jaar 
zijn de actiemethoden en retoriek van Pegida 
radicaler geworden. De op straat actieve aanhang 
van deze extreemrechtse anti-islamgroep is in de 
afgelopen jaren geslonken van vele tientallen, en 
bij enkele demonstraties zelfs honderden, 
aanhangers tot slechts enkele actievoerders nu. 

De aangekondigde filmacties bij de moskeeën lijken 
op de 'BBQ-tour' waarbij Pegida van 4 tot en met 8 
juni dit jaar voornemens was om barbecues met 
varkensvlees te organiseren bij moskeeën 
gedurende de Ramadan. Deze gingen uiteindelijk 
op het laatste moment niet door of werden zelfs 
verboden door gemeenten. 

De aankondiging van de filmavonden, de actie bij 
de bouwplaats van de moskee in Enschede naar 
aanleiding van de 	 en de 
aanwezigheid van de 	 bij 
nationalistische betogingen in Chemnitz, tonen aan 
dat Pegida Nederland de confrontatie met de islam 
blijft zoeken. Daarbij ligt de focus van de acties de 
laatste maanden geregeld op bestaande moskeeën 
in diverse grote steden en op de komst van een 
moskee in Enschede. Hoewel aangekondigde 
acties van Pegida soms op het laatste moment niet 
doorgaan, genereert de groep via uitingen op 
sociale media veel aandacht voor haar acties 
waardoor de indruk ontstaat dat de groep groter is 
dan ze in werkelijkheid is. 

De anti-islamacties en oproepen van Pegida 
kunnen, net als de afgeblazen Mohammed-
cartoonwedstrijd van Wilders, leiden tot grotere 
spanningen tussen bepaalde bevolkingsgroepen. 
Aan de ene kant kan een rechts-extremistische 
enkeling hierdoor worden aangezet tot een 
extremistische (gewelds)daad tegen moslims. 
Aan de andere kant kunnen deze voortdurende 
anti-islamacties aanleiding zijn voor radicale 
moslims (in binnen- en buitenland) om Nederland 
neer te zetten als 'islamvijandig', waardoor ons 
land en Nederlandse belangen binnen deze kringen 

eu 	heer ,. .srrder gep ...teerd tegen de voorgenc,. 
bouw door de bouwgrond te besprenkelen met varkensbloed 
en er kruizen met namen van de slachtoffers van islamitische 
aanslagen in Europa te plaatsen. Zie Weekbericht 
Internetmonitoring 46/2017 en 11/2018. 

NOS.nl, 'Wilders blaast cartoonwedstrijd af vanwege 
dreigementen', 30 augustus 2018. 
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in toenemende mate gezien kunnen worden als 
aantrekkelijk legitiem doelwit van terroristische 
aanslagen. Daarnaast kunnen extreemlinkse 
actievoerders tot tegenacties besluiten, waardoor 
de kans op gewelddadige confrontaties tussen 
extreemlinkse en extreemrechtse actievoerders 
toeneemt. 

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

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

Palestijnse Gemeenschap 
Nederland organiseert 'scout 
camp' voor jongeren 
Het initiatief 'palestijnsegemeenschap.nl' (PGNL) 
gaat op 19, 20 en 21 oktober 2018 een 'scout 
camp' organiseren voor jongeren tussen acht en 
dertien jaar. Het is volgens de organisatie de eerste 
keer dat een dergelijk kamp wordt georganiseerd. 
Het thema van het kamp is 'Jerusalem our Capital'. 
Welke activiteiten georganiseerd zullen worden, is 
nog niet bekend. Inschrijving geschied via de 
website van de PGNL. Ook kan er aanvullende 
informatie via WhatsApp worden aangevraagd. Het 
evenement gaat plaatsvinden in de omgeving van 
het Brabantse Loon op Zand. 

De aankondiging van het evenement wordt op 9 
september gedeeld op de Facebookpagina van PGNL 
en binnen de Facebookgroep 'Palestijnse 
Gemeenschap in Holland' (1.190 leden). Op 12 
september bericht de NOS dat de PVV-fractie in de 
Provinciale Staten stelt dat 

Hiermee doelt de PVV- 
fractie zeer waarschijnlijk op 

deelde de aankondiging van het 
kinderkamp ook op zijn eigen Facebookaccount en 
is tevens 

is een publiekelijk bekend figuur. Hij 
wordt in open bronnen veelvuldig als activist geduid 
die banden onderhoud met Hamas. Hij heeft in 
2010 deelgenomen aan het scheepskonvooi - de 
zogenaamde 'freedom flotilla' - naar Gaza. Na zijn 
arrestatie werd hij door Israëlische autoriteiten 
weer naar Nederland gestuurd. Ook was hij volgens 
open bronnen aanwezig bij een demonstratie in 
2016 tegen de Turkse coup en in 2017 bij de 
demonstratie 'tegen haat' in Den Haag waar 
geprotesteerd werd tegen de Amerikaanse 
president Trump. 

Onderzoeker %tik 	schreef in september 
2017 dat 	zitting heeft genomen in het 

'Palestijns kinderkamp leidt tot commotie in Loon op Zand', 
NOS.nl, 12 september 2018.  

algemeen bestuur van PGNL en meer in de richting 
van Hamas probeert te sturen. In andere bronnen 
wordt 	 in verband gebracht met 
Stichting al-Aqsa Nederland. De tegoeden van deze 
stichting werden in 2003 bevroren nadat de AIVD 
concludeerde dat de gelden die al-Aqsa in 
Nederland heeft ingezameld 'ten goede zijn 
gekomen aan organisaties die zijn gelieerd aan de 
(Palestijnse) islamitische beweging Harnas'. 

[Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
De Palestijnse gemeenschap in Nederland is klein: 
Ongeveer 10.000 - 15.000 personen. De 
organisatie van een 'scout kamp' voor jongeren 
lijkt een volgende stap van de PGNL om de 
samenhorigheid binnen de Palestijnse 
gemeenschap in Nederland verder te bevorderen. 
Tijdens het offerfeest in augustus jl. bezocht het 
bestuur van PGNL Palestijnse families in 
verschillende Nederlandse steden met hetzelfde 
doel. Op foto's van deze bezoeken die door PGNL 
op Facebook zijn gedeeld, is ook 	 te 
zien. Dit bevestigt de bevindingen van 	uit 
2017. Met dit kinderkamp richt de PGNL zich nu 
ook op jongere generaties Palestijnen in 
Nederland. 

In Nederland organiseren organisaties en 
initiatieven met uiteenlopende geloofsovertuigen 
vaker activiteiten voor kinderen. Deze staan veelal 
in het teken van samenhorigheid en het doceren 
over de eigen cultuur en identiteit. Echter, het 
politiek geladen thema van dit jongerenkamp in 
combinatie met de activistische achtergrond van 

'Harnas-aanhang grijpt de macht binnen organisatie 
Nederlandse Palestijnen', ~11.1., 19 september 2017. 
"Fondsenwerver Harnas: 'Ik was bij workshop met 
ambtenaren Sigrid Kaag', elsevierweekblad.nl, 17 april 2018. 

'Rechtbank volgt AIVD over stichting Al Akisa', aivd.nl, 3 juni 
2003. 

2 
*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 37/2018 

en zijn vermeende banden met 
Harnas plaatsen het jongerenkamp wel in een 
politiek gevoelig daglicht. De controverse hierover, 
waarin ook het CIDI inmiddels van zich heeft laten 
horen, kan leiden tot oplopende spanningen tussen 
organisatoren en tegenstanders. 

Facebookpagina 'Content 4 
Muslims Over Everything' deelt 
activistische en jihadistische 
content 
De Facebookpagina 'Content 4 Muslims Over 
Everything' deelt veelvuldig activistische content 
waarin met name slachtofferschap en 
onderdrukking van de moslimgemeenschap 
wereldwijd wordt benadrukt. Hierbij wordt soms 
gebruikgemaakt van jihadistische propaganda. De 
beheerders zelf wijzen in een toelichting op de 
inhoud van de pagina op de in hun ogen 
terughoudende mediaberichtgeving over 
islamofobie en menen dat het een plicht is voor 
moslims om dergelijk nieuws actief te zoeken: 
'gunstige inhoud en clipjes van islamofobie en 
onderdrukking wat je niet ziet in media. Elke 
moslim moet de plicht hebben om het nieuws van 
andere moslimbroeders en -zusters te doorzoeken'. 

De pagina is 26 februari 2018 opgericht onder de 
titel 'Speakers Corner London - ahlus sunnah wal 
jama'ah'. Sinds die datum zijn verschillende 
naamswijzigingen doorgevoerd (zoals 'Islam 
Dawah') waarna sinds 28 mei 2018 de huidige titel 
wordt gebezigd. Op dit moment heeft de pagina in 
ongeveer zeven maanden bijna 3400 likes en ruim 
3600 'volgers' verzameld. De Facebookpagina heeft 
twee 'teamleden' (beheerders) die woonachtig zijn 
in Utrecht. Naast de Facebookpagina zelf, zijn er 
ook twee openbare Facebookgroepen 
(respectievelijk 284 en 4 leden) en een besloten 
Facebookgroep (2 leden) aan verbonden. 

Als verder wordt gekeken naar de berichten die op 
de pagina geplaatst worden en de boodschap die 
getracht wordt over te brengen, zijn enkele 
onderwerpen te onderscheiden. Zo beoogt men de 
superioriteit van (soennitische) moslims en de islam 
te benadrukken. Gelijkend de oorspronkelijke titel 
van de Facebookpagina zijn vele berichten video's 
van Britse islamitische straatdawah-activisten die 
bij Speakers' Corner in het Londense Hyde Park in 
discussie gaan met anders- en niet-gelovigen over 
het islamitische geloof. Andere content die het 
succes van de islam moet aantonen, zijn berichten 
over bekende en populaire personen (met name  

sporters, voetballers in het bijzonder) die moslim 
zijn. 

Verder wordt in veel berichten gefocust op 
slachtofferschap en onderdrukking van moslims 
over de hele wereld (onder meer in de Gazastrook, 
Syrië, China, Saudi-Arabië, Myanmar en het 
Westen). Deze berichten worden geregeld begeleid 
door foto's en video's waarin geweld tegen moslims 
centraal staat. Dit gaat vaak gepaard met een 
activistische toonzetting en soms met expliciet 
gewelddadige beelden. Er is bijvoorbeeld veel 
aandacht voor het slachtofferschap van Palestijnen, 
waarbij niet zelden confronterende beelden worden 
gebruikt of dreigend taalgebruik wordt gehanteerd. 
Naast deze berichten van anti-Israëlische/anti-
zionistische aard, moeten bijvoorbeeld ook hindoes 
en sjiieten het ontgelden. 

Een ander aspect van 'Content 4 Muslims Over 
Everything' is dat zij een 'juiste' belijdenis van 
islamitisch geloof willen overbrengen. Dit komt tot 
uiting in posts waarin de in hun ogen juiste manier 
van praktiseren van het islamitische geloof aan de 
hand van Koranteksten wordt onderbouwd, of 'niet-
zuivere' interpretaties juist worden weerlegd. Maar 
ook door steunbetuigingen aan omstreden politiek-
salafistische predikers en historische geleerden te 
plaatsen (zoals 
Ngg--ZZ's,aZ:Pkg~:aa.WCWWW3litl Kw2»kw-fi), laten de beheerders impliciet 
merken aan welke stroming binnen de islam zij 
loyaal zijn. 

Daarnaast delen zij ook berichten van en over 
voormannen en online initiatieven die het 
jihadistisch gedachtegoed aanhangen of uitdragen. 
Zo is aandacht voor preken van aita~0 
Urikt.~:04.-- 

riep recent op tot 
eigenrichting na een 'racistisch geweldsincident' en 
herhaalde zijn standpunt over de legitimiteit van 
jihadistisch geweld tegen 'soldaten en iedereen die 
hun direct ondersteunt in hun werk'. Van een 
andere omstreden prediker die tegen het 
jihadistische gedachtegoed aanschurkt, 

Ook worden berichten 
van het online jihadistische initiatief 'Al-risálah', een 
van de meest actieve Nederlandstalige jihadistische 
Facebookpagina's, gedeeld - en deelt 'Al-risálah' op 
haar beurt ook berichten van 'Content 4 Muslims 

Zie Weekberichten InternetmOnitoring 16/2018 en 27/2018 
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Over Everything'. In de grootste openbare 
Facebookgroep die verbonden is aan de pagina 
worden bovendien in enkele gevallen berichten 
geplaatst door jihadisten. 

Commentaar monitorspecialist 
De Facebookpagina 'Content 4 Muslims Over 
Everything' is sinds de oprichting steeds actiever 
geworden in het verspreiden van hun activistische 
boodschap. Die boodschap spreekt bovendien een 
groot deel van de moslimgemeenschap aan. In de 
berichten die geplaatst worden, wordt veelal de 
nadruk gelegd op het slachtofferschap, de 
onderdrukking en achterstelling van moslims. Op 
deze manier kunnen de vijandbeelden van diverse 
groepen (anders- en niet-gelovigen) die op de 
Facebookpagina belicht worden, uitvergroot en nóg 
scherper tegenover 'de moslimgemeenschap' 
geplaatst worden. Dit heeft een polariserend effect 
van moslims tegenover andere groepen in de 
samenleving. 

Zowel de beheerders van deze Facebookpagina en 
bijbehorende Facebookgroepen, als andere 
personen die berichten plaatsen in die groepen, 
zijn politiek-salafistisch en jihadistisch 
geïnspireerd. Van de pagina kan daarom een 
fuikwerking uitgaan. Personen die vanwege 
oprechte zorgen om de situatie van groepen 
moslims in de wereld de pagina bezoeken, komen 
via de Facebookpagina in aanraking met een 

Zie voor een nadere duiding van `Al-risálah' Weekbericht 
Internetmonitoring 13/2018. 

eenzijdige voorstelling van zaken en een radicalere 
boodschap. Deze modus operandi, waarbij radicale 
moslims een voor een bredere moslims 
aansprekende boodschap verkondigen en hen zo 
trachten te verleiden tot radicaler gedachtegoed, is 
de laatste jaren herhaaldelijk gesignaleerd (onder 
andere bij online initiatieven 

. Hier kan een radicaliserende 
werking vanuit gaan. 

De activistische wijze van propagandaverspreiding 
door 'Content 4 Muslims Over Everything' vertoont 
in die zin gelijkenissen met andere groeperingen 
aan de rand van de ideologische en politieke 
spectra. Door zeer veel voorbeelden in relatief 
korte tijd te presenteren waarin de nadruk wordt 
gelegd op het slachtofferschap van een groep waar 
iemand zichzelf toe rekent en daar (een) 
duidelijk(e) vijandbeeld(en) tegenover te stellen, 
wordt iemand vatbaarder voor de notie dat 'jouw 
groep' wordt achtergesteld en daar actie op moet 
worden ondernomen. 

Opnieuw confrontatie tussen 
extreemlinks en -rechts in 
Nijmegen 
De tekst 'Refugees Welcome' die sinds 2015 op een 
pijler van de Waalbrug in Nijmegen staat gekalkt en 
voor 'links Nijmegen' geldt als symbool van de 
gastvrijheid van de stad, heeft in de afgelopen 
weken voor spanningen en een kortstondige 
gewelddadige confrontatie tussen extreemlinkse en 
extreemrechtse actievoerders geleid. Op 3 
september 2018 maakte de extreemrechtse 
actiegroep 'Nijmegen Rechtsaf' via Facebook 
bekend dat 'onbekende activisten' de tekst 
`Refugees Welcome' met verf onleesbaar hebben 
gemaakt. Bovendien is er de tekst 'Fuck Off' 
toegevoegd. In diverse media wordt de actie aan 
`Nijmegen Rechtsaf' toegeschreven, maar de 
actiegroep zelf ontkent dat op sociale media: 'De 
actie is niet door ons georganiseerd. We hebben 
slechts de foto's ontvangen en geplaatst op onze 
pagina.' 
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Afbeelding 

De actie heeft op sociale media veel steun van 
rechts-extremisten en sympathisanten van 
extreemrechtse actiegroepen gekregen. De 
originele tekst is afgelopen zondag 9 september 
2018 hersteld door extreemlinkse actievoerders van 
onder meer de actiegroepen de 'Anti-Fascistische 
Actie' (AFA) en 'Nijmegen Tegen Racisme', en linkse 
sympathisanten tijdens een picknick bij de 
Waalbrug. Op sociale media waren de spanningen 
tussen extreemlinks en extreemrechts in aanloop 
naar de picknick hoog opgelopen. Over en weer 
werd op sociale media gedreigd met geweld. De 
extreemrechtse actiegroepen 'Nijmegen Rechtsaf', 
'RVF Landstorm' en 'Stop Antifa Terreur' hadden 
vooraf aangekondigd de herstelactie van de tekst 
op de pijler van de brug tegen te willen houden, 
echter zonder gebruik van geweld. Extreemrechtse 
actievoerders lieten verder op sociale media weten 
dat ze eisten dat de politie en het gemeentebestuur 
zouden optreden tegen 'de bekladding van een 
rijksmonument' en de pijler weer zouden 
schoonmaken. Als de tekst 'Refugees Welcome' op 
een pijler van de Waalbrug mag blijven staan, zijn 
rechts-extremisten van plan op een andere pijler de 
tekst 'Vol is Vol' aan te brengen, zo blijkt uit 
reacties op sociale media. 

Uiteindelijk hebben ongeveer twintig 
extreemrechtse actievoerders op zondag 9 
september bij de Waalbrug de confrontatie gezocht 
met de vele tientallen extreemlinkse actievoerders 
die aanwezig waren bij de picknick en herstelactie. 
Ze rolden een spandoek uit met de tekst '010 tegen 
Antifa', wat aangeeft dat enkelen van hen mogelijk 
van buiten (namelijk Rotterdam) kwamen. 
Vervolgens gooiden zij glas en fakkels naar de 
extreemlinkse actievoerders. Door snel ingrijpen 
van agenten werd verdere escalatie voorkomen. 
Eén extreemrechtse actievoerder is aangehouden. 

De extreemrechtse actiegroep 'Stop Antifa Terreur' 
heeft op Facebook aangegeven dat actievoerders 
van deze groep aanwezig waren in Nijmegen. 
Daarnaast hebben ze een video van hun actie 
geplaatst met de begeleidende tekst: 'We zullen 
vaker vreedzaam op gaan treden tegen hun 
terreur... Maar zullen niet terug deinzen, als hun de 
confrontatie zoeken of geweld gaan gebruiken... Er 
word van af heden terug gebeten 11111111 ' en 'Het 
GEWELD, De GEWONDEN, Het SLOPEN van 
andermans eigendommen...Het DREIGEN en 
BEDREIGEN van mensen .. Van hun kant af!! Moet 
maar eens gestopt worden!!'. 

Extreemlinkse actievoerders geven op sociale media 
aan dat ze uiteindelijk niet hebben gereageerd op 
de provocatie omdat er ook kinderen bij de picknick 
aanwezig waren. Extreemrechts op zijn beurt 
beschuldigt extreemlinks ervan kinderen in te 
zetten voor hun acties. 

Commentaar monitorspecialist 
De confrontatie in Nijmegen bevestigt het beeld dat 
de NCTV al enige tijd ziet, namelijk dat rechtse 
extremisten steeds meer de (gewelddadige) 
confrontatie met linkse extremisten opzoeken in 
van oudsher als 'links' bekend staande bolwerken 
als Amsterdam en Nijmegen. Afgelopen zondag is 
gebleken dat een deel van de extreemrechtse 
actievoerders van buitenaf kwam (Rotterdam). 
Mogelijk dat er ook extreemlinkse actievoerders 
van buitenaf naar Nijmegen waren gekomen. 

De gebeurtenissen onder de Waalbrug waren de 
tweede gewelddadige confrontatie in een jaar tijd 
tussen extreemlinkse en -rechtse actievoerders in 
Nijmegen. Vorig jaar oktober kwam het tot een 
korte gewelddadige confrontatie bij een 'Zwarte 
Piet'-discussie in een krakerscafé. Daarnaast lokte 
een demonstratie van de extreemrechtse anti-islam 
actiegroep 'Pegida Nederland' in november 2017 in 
Nijmegen een extreemlinkse tegendemonstratie 
uit. In Amsterdam hebben extreemrechtse 
actievoerders enkele maanden geleden de 
confrontatie gezocht met extreemlinkse 
actievoerders die huizen hadden gekraakt voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers van het 
vluchtelingencollectief 'We Are Here'. 

Hoewel extreemrechtse actiegroepen naar buiten 
toe en op sociale media geweldloze acties 
propageren, is bekend dat enkele aanhangers van 
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deze actiegroepen gewelddadige confrontaties niet 
schuwen. Het valt steeds vaker op dat enkele 
rechts-extremisten zich in toenemende mate lijken 
te organiseren en mobiliseren buiten de bekende 
actiegroepen om. Dat gebeurt via gesloten 
chatgroepen op sociale media of via WhatsApp-
groepen. Zo kunnen extreemrechtse actiegroepen 
als 'Nijmegen Rechtsaf' - dat overigens nauw 
samenwerkt met de extreemrechtse actiegroep 
`Identitiair Verzet'- naar buiten toe hun geweldloze 
imago propageren, terwijl aanhangers en 
sympathisanten van dit soort groepen 
buitenwettelijke acties en gewelddadige 
confrontaties organiseren buiten de officiële 
kanalen om. 'Stop Antifa Terreur' geeft in feite als 
enige extreemrechtse actiegroep op sociale media 
aan dat ze geweld hebben gebruikt of zullen 
gebruiken indien ze daartoe naar eigen zeggen 
geprovoceerd worden. 

Gezien het toegenomen zelfvertrouwen bij 
extreemrechts is het aannemelijk dat rechts-
extremisten de komende periode buiten de 
actiegroepen om de gewelddadige confrontatie 
zullen blijven zoeken met extreemlinks. 
Extreemrechts wordt daarin gesterkt door het feit 
dat veel van zijn actiepunten gericht tegen moslims 
en asielzoekers en voor het behoud van de 'eigen 
cultuur' (onder andere 'Zwarte Piet') zijn 
overgenomen door grote groepen burgers, 
opiniemakers en enkele politici. 

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

NVU blaast demo in Amsterdam af 'vanwege 
veiligheid' 

Recent opgerichte 'Stichting Resala' is politiek-
salafistisch geïnspireerd initiatief 

II. Hybride 

Rusland organiseert persconferentie met 
betrekking tot MH17 en presenteert eigen 
verklaring 
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Het weekbericht dient te worden behandeld als 
vertrouwelijk document. Voor verder gebruik en/of 
verdere verspreiding van het weekbericht graag 
overleggen met DAS. Uw reacties zijn welkom op 
10-.29 

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



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 38/2018 

Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

NVU blaast demo in Amsterdam af 
'vanwege veiligheid' 
De rechts-extremistische partij de Nederlandse 
Volks-Unie (NVU) heeft deze week een 
voorgenomen demonstratie 'tegen links-fascisme en 
geweld' geannuleerd. De demo zou op 22 
september 2018 op het Waterlooplein in Amsterdam 
plaatsvinden. In een persverklaring op de website 
NVU,nu en op Facebook stelt de 

dat door een 

Amsterdam geen extra maatregelen zou treffen wat 
betreft de aan- en afvoer van NVU-demonstranten. 

Bij een eerdere NVU-demo in 2016 en in eerdere 
gesprekken over de demo op 22 september zou er 
met politie en gemeente zijn afgesproken dat 
demonstranten voor hun veiligheid per bus vanaf 
het centraal station naar het Waterlooplein zouden 
worden vervoerd. 	spreekt van een 'veto' 
door Halsema en stelt: 

Ook 
krijgt de burgemeester van de NVU een 'dikke 
onvoldoende' voor het garanderen van de veiligheid 
van demonstranten. Daarnaast benadrukt 
dat extreemlinks blijkbaar geen vergunning voor 
hun demo hoeft aan te vragen en stelt hij dat 
extreemlinkse actievoerders 'politieke bescherming' 
genieten om 'onze looproute [te] blokkeren, 
verstoren of aanvallen', 	kondigt aan dat er 
'binnenkort' alsnog een NVU-demo in Amsterdam 
zal komen, met betere afspraken over de veiligheid. 

Bron: YouTube 
Kort daarvoor had de extreemlinkse actiegroep de 
Anti-Fascistische Actie (AFA) via haar anti-racisme 
initiatief 'Laat Ze Niet Lopen' opgeroepen tot een  

tegendemonstratie op 22 september. Onder het 
motto 'Stop de NVU' zou er een tegendemo moeten 
komen omdat 'de neo-nazi's van de NVU midden in 
de voormalige Joodse buurt en nog geen steenworp 
afstand van de Dokwerker (ter nagedachtenis aan 
de Februaristaking van 1941)' gaan demonstreren, 
aldus de extreemlinkse oproep op Facebook en 
Indymedia.nl. Daarnaast schrijven ze: 
'Extreemrechts organiseert zichzelf steeds vaker 
rondom het thema "links fascisme." De idiote 
voorstelling dat antifascisten de nieuwe fascisten 
zijn en dat antifascisme een gevaar is voor de 
vrijheid van meningsuiting wordt inmiddels 
regelmatig overgenomen door mainstream 
mediakanalen. Meer dan ooit moeten wij duidelijk 
blijven maken wat fascisme is en wat het niet is.' 

Commentaar monitorspecialist 
Het feit dat de NVU in Amsterdam wilde (en 
binnenkort alsnog wil) demonstreren, past binnen 
het beeld dat extreemrechtse actievoerders de 
laatste jaren zelfverzekerder zijn geworden en 
vaker acties plannen in als 'links' bekend staande 
bolwerken als Amsterdam en Nijmegen. Daarbij 
moet steeds rekening worden gehouden met een 
gewelddadige confrontatie tussen extreemlinks en 
extreemrechts (zie ook vorig Weekbericht). 
Daarnaast is het niet de eerste keer dat een 
extreemrechtse actiegroep op het allerlaatste 
moment afziet van een demonstratie na de 
aankondiging van een tegendemonstratie door 
extreemlinkse actievoerders. Daarbij krijgen 
gemeenten en/of politie vaak de 'schuld' van 
extreemrechts dat zij (vermeende) afspraken met 
de organisatoren van de demo over de veiligheid 
van de demonstranten niet zouden nakomen. 

Tevens verwijzen extreemrechtse actiegroepen er -
soms ook terecht - op dat extreemlinkse 
demonstraties vaak toch door mogen gaan van de 
lokale autoriteiten ook al hebben ze geen aanvraag 
voor zo'n demo van tevoren ingediend ('meten met 
twee maten'). Extreemrechts benadrukt dat zij 
steeds netjes aanvragen doen en in de regel goed 
samenwerken met de politie en soms ook 
gemeenten. De NVU zet burgemeester Halsema in 
feite neer als sympathisante van extreemlinks en 
tegenstander van de vrijheid van meningsuiting 
voor extreemrechts. Deze geschetste gang van 
zaken past in de extreemrechtse propaganda 
waarin extreemlinks wordt beschuldigd van 
'fascisme', 'geweld' en 'gevaar voor de vrijheid van 
meningsuiting', zaken waar extreemrechts juist al 
jaren van wordt beschuldigd door extreemlinks. 

Overigens is AFA's initiatief 'Laat Ze Niet Lopen' de 
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laatste jaren niet vaak meer ingezet bij demo's van 
de NVU (nog wel geregeld bij Pegida-demo's). De 
NVU wordt door extreemlinks in feite als te 
onbeduidend en machteloos gezien. Blijkbaar was 
er nu toch aanleiding om met een extreemlinks 
tegengeluid te komen. Dit komt onder meer door 
het feit dat de NVU-demo in het 'eigen' Amsterdam 
plaats zou vinden. En daarnaast ook doordat de 
framing door extreemrechts en rechtse populisten 
(op onder meer sociale media) dat extreemlinks 'de 
nieuwe fascisten' zijn, steeds breder werd 
overgenomen in de maatschappij en media. 
Daarom moet ook bij toekomstige extreemrechtse 
acties en demo's rekening worden gehouden met 
extreemlinkse tegenacties (zoals rond beladen 
thema's als asielzoekers en 'Zwarte Piet'), waarbij 
een gewelddadige confrontatie niet denkbeeldig is. 

Recent opgerichte 'Stichting 
Resala' is politiek-salafistisch 
geïnspireerd initiatief 
'Stichting Resala Nederland' verkondigde 9 
september 2018 via haar eigen Facebookpagina dat 
de stichting (formeel) is opgericht. Ze is gevestigd 
in Hilversum, maar richt zich met haar activiteiten 
breder op het Gooi. Naast een Facebookpagina is er 
ook een website. In een toelichting op de website 
staat dat Stichting Resala [de Boodschap] zich wil 
opstellen als een verbindende schakel tussen 
kwetsbare groepen mensen, veelal van niet-
westerse afkomst, en de rest van de Nederlandse 
samenleving. Door verschillende activiteiten te 
organiseren beoogt ze deze kwetsbare groepen 
beter bij de samenleving te betrekken. 

Onder kwetsbare groepen worden (pleeg)kinderen, 
vrouwen, ouderen en families verstaan. 
Activiteiten die worden georganiseerd zijn onder 
meer cursussen taarten maken (voor vrouwen), 
kookcursussen (voor mannen), uitstapjes voor 
ouderen, een vrouwendag (elke vrijdagavond), 
sportactiviteiten, vakanties en kampeeruitjes (in 
binnen- en buitenland) en een 'Pleegkind Project'. 
In dit laatste project - onder andere in 
samenwerking met Pleegzorg Nederland - wil 
Stichting Resala als 'intermediair fungeren tussen 
pleegkinderen en pleeggezinnen, teneinde een 
betere aansluiting te realiseren voor deze 
pleegkinderen'. Het vinden van geschikte 
pleeggezinnen is voor kinderen met een niet-
westerse achtergrond is nog steeds een groot 
probleem, zo staat op de website. Doorgaans 
worden pleegkinderen van niet-westerse afkomst 
namelijk geplaatst in gezinnen van andere culturele 
en religieuze grondslag, aldus Stichting Resala. 

Afbeeldfng 

Enkele afbeeldingen op de Facebookpagina 
onderstrepen de boodschap van de formele 
oprichting van Stichting Resala. Op een van die 
afbeeldingen is een deel van een bericht van 
registratie bij de Kamer van Koophandel (KvK) -
inclusief het KvK-nummer - te zien. Een andere 
afbeelding toont een deel van een notarieel 
document ten behoeve van de oprichting van een 
stichting. Ook is 

te zien terwijl hij samen met zijn 
dochtertje voor de camera poseert. ?  

ontplooit geregeld (straat)dawah-activiteiten.‘ 

Verder is op de Facebookpagina te zien dat deze al 
sinds begin mei 2018 actief is. In die periode zijn 
enkele berichten geplaatst na een BBQ-activiteit 
voor ouderen die Stichting Resala in samenwerking 
met het islamitische Zorgcentrum RaYan (gevestigd 
in Huizen) heeft georganiseerd. Anderen die bij 
deze activiteit betrokken waren zijn onder meer de 
omstreden - 

Het eerstvolgend evenement, een cursus taarten 
maken voor vrouwen, vindt volgens de 
aankondiging op Facebook plaats op 30 september 
as. in Hilversum. 

aleilE115~1111~11 
Zie voor meer informatie over wasmagema o a het 

volgende NRC-artikel: 
https://www.nrc.nl/niewods/2017/01/15;~„„" 
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Commentaar monitorspecialist 
Zowel de initiatiefnemer, anderen die bij 
activiteiten van Stichting Resala betrokken lijken te 
zijn en de beoogde doelen van de stichting, wijzen 
op een politiek-salafistisch geïnspireerde 
onderneming die zich positioneert tussen 
kwetsbare groepen van niet-westerse achtergrond 
en de Nederlandse samenleving. Zeker als het gaat 
om, 

41111111111~~1~111.111~11 
- WIM niet zelden aan tegen het jihadistisch 
gedachtegoed. 

Tegen deze achtergrond roept de intermediaire rol 
die Stichting Resala wenst te vervullen tussen 
kwetsbare groepen met een niet-westerse 
achtergrond en de rest van de maatschappij, 
vragen op. 

Het is aannemelijk dat de stichting (en de personen 
die bij de activiteiten betrokken zijn) groepen 
kwetsbare mensen die hun weg nog niet goed 
weten te vinden in de Nederlandse samenleving, 
willen vormen naar hun eigen politiek-salafistische 
gedachtegoed waarin onverdraagzaamheid, en 
anti-democratische en anti-integratieve 
opvattingen onmiskenbaar aanwezig zijn. Op deze 
manier komen die kwetsbare groepen die via 
Stichting Resala kennismaken met de Nederlandse 
samenleving eerder geïsoleerd ten opzichte van die 
samenleving te staan dan dat zij nader tot elkaar 
komen. 

II. Hybride 

Rusland organiseert 
persconferentie met betrekking tot 
MH17 en presenteert eigen 
verklaring 
Het Russische Ministerie van Defensie heeft op 17 
september 2018 een persconferentie gehouden 
waarin bevindingen zijn gedeeld met betrekking tot 
MH17. De 37-minuten durende persconferentie 
werd gegeven door Luitenant-Generaal Nikolai 
Parshin - hoofd van het Main Missile and Artillery 
Directorate. Een Nederlandstalige samenvatting 
werd dezelfde dag ook op het YouTubekanaal van 
het Russische Ministerie van Defensie gedeeld. 

De belangrijkste bevinding die Parshin presenteerde 
was dat MH17 door een Russische Buk-raket is 
neergeschoten door Oekraïense strijdkrachten. De 
raket is volgens Parshin in 1986 vanuit Rusland 
naar de omgeving van Terebovlya - het westen van 
Oekraïne - getransporteerd, In 2014 heeft de 
Oekraïense 223ste lucht-verdedigingsbrigdade 
MH17 neergeschoten. Hiermee is betrokkenheid van 
de Russische 53ste luchtverdedigingsbrigade, zoals 
door het internationale Joint Investigation Team 
(JIT) bevonden, door de Russische autoriteiten als 
'ongegrond' verklaard. 

Afbeelding 

Deze bevinding is gedaan na bestudering van 
serienummers op de BUK raketmotor en straalbuis 
die door het JIT in mei dit jaar tijdens een 
persconferentie werden gepresenteerd. Met deze 
informatie hebben de Russische autoriteiten naslag 
gedaan in de archieven van het Dolgoprudny 
Research Institute en naar eigen zeggen 'het 
traject' van de raket kunnen identificeren door 
middel van oude logboeken. Ook werden video's 

`Ministerie van Defensie van Rusland briefit-  i ! 
wv.Av.youtube.com. 17 september 2018. 
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van het Buk-transport die tijdens de JIT 
persconferentie - en ook eerder door 
onderzoekscollectief Bellingcat - werden 
gepresenteerd, als 'vervalst' bestempeld. 

Op 17 september heeft het JIT via een persbericht 
op de Russische persconferentie gereageerd. Hierin 
stelt het Openbaar Ministerie dat het JIT 'al in 2014 
de Russische Federatie heeft verzocht alle relevante 
informatie te verstrekken' maar hier de afgelopen 
jaren geen 'inhoudelijke reactie' op heeft 
ontvangen. Wel zal het JIT de nieuwe bevindingen 
van de Russische autoriteiten 'gaan bestuderen'. 

Op sociale media noemde de rechtspopulistische 

- in internationale 
berichtgeving om de eigen verklaringen kracht bij 
te zetten. Het direct vertalen van de 
persconferentie naar het Nederlands is mogelijk 
gedaan om het bereik in Nederland verder te 
vergroten. 

Desinformatie omtrent MH17 heeft in het verleden 
weining effect gesorteerd, mede door het beperkte 
bereik. Nederlandstalige desinformatie omtrent 
MH17 werd voornamelijk binnen 
rechtspopulistische online communities gedeeld. 
Dat 	dit bericht heeft verspreid is een 
eerste signaal dat desinformatie ook buiten deze 
communities wordt verspreid en effect sorteert. 

Ook vraagt 	zich af 
Het 

Nederlandstalige Nederlandstalige pro-Russische initiatief Novini 
spreekt na afloop van de persconferentie van een 
'alliantie' tussen Bellingcat en de Nederlandse 
landelijke media. 
kondigde een nieuw rapport met betrekking tot 
MH17 aan dat eind september zal uitkomen. 
Opvallend is dat het 

na de 
persconferentie op zijn Twitteraccount 

Commentaar monitorspecialist 
De verklaringen die door het Russische Ministerie 
van Defensie zijn gegeven in de persconferentie op 
17 september jl. zijn zeker niet verrassend. 
Vergelijkbare verklaringen en desinformatie 
omtrent MH17 worden al jaren via sociale media 
verspreid. Ook in Nederland vinden deze 
verklaringen gehoor. De aanhoudende 
berichtgeving in de laatste weken omtrent MH17 
en de Skripal-vergiftiging in Engeland wordt door 
Rusland gebruikt om de berichtgeving te framen 
als een Westerse alliantie tegen Rusland. Een 
soortgelijke boodschap wordt ook door het 
Nederlandstalige Novini verspreid. 

Opvallend is dat de Russische Federatie de 
persconferenties naar het Nederlands heeft 
vertaald. Russische staatsmediabureaus zoals 
TASS gebruiken al enige tijd Nederlandse bronnen 

'Reactie JIT op persconferentie Russische 	e van. 
Defensie'. www.om,nl, 17 september 2018. 

Zie: 

Zie. 

Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 27/2018. 
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Inhoudsopgave 
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 1P-adres voor derde 
partijen zichtbaar is en herleidbaar kan zijn tot de 
overheid, 

I. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

Fundamentele kritiek op salafisme onderzoek 

Duidelijke geweldscomponent bij enkele 
extreemrechtse accounts 

Stichting Ibaadu-Arrahmaan na korte 
onderbreking weer actief 

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 
10.28 
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Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Fundamentele kritiek op salafisme 
onderzoek 
Op 4 september 2018 promoveerde 

wetenschapper aan de Tilburg University, op het 
proefschrift 'Institutionele reproductie van 
salafistische jongeren in Nederland'. Het onderzoek 
heeft veel aandacht in pers en politiek gekregen, 
mede door de vele mediaoptredens van 
samen met zijn 

De vraagstelling van het onderzoek is hoe de 
institutionele reproductie van het salafisme 
plaatsvindt. Daarvoor heeft 	drie jaar lang 
onderzoek gedaan naar salafistische moskeeën, 
stichtingen en 'de vrije tijd' van jonge moslims. Hij 
heeft dit gedaan op basis van participerende 
observatie, informele gesprekken en een 
documentenstudie op het internet. De data zijn in 
een logboek vastgelegd dat als bijlage is 
toegevoegd aan het proefschrift. Zijn conclusie: er 
is een groeiende groep jonge salafisten op wie de 
politiek geen greep gaat krijgen. Voor 	_ 	I staat 
vast dat salafisme en de democratie nooit kunnen 
samengaan. 

Verschillende moskeeën en deskundigen wijzen 
nalatigheden en onjuistheden aan in het proefschrift 
van onderzoeker L 	Antropoloog en 
islamkenner 	I' 	van van de Universiteit 
van Amsterdam en hoogleraren 0 ',atisma 

ï hebben hun kritiek op het onderzoek 
gebundeld. Het te onderzoeken fenomeen is 
volgens hen niet zorgvuldig gedefinieerd; een 
essentiële onderbouwing ontbreekt die moet 
aantonen wat moskeeën volgens de onderzoeker 
salafistisch maakt. De informatie wordt niet goed 
ingebed in een wetenschappelijk kader van 
beschikbare literatuur of in relatie tot de 
verzamelde data. Ook wordt er nauwelijks verwezen 
naar de politieke discussies en het beleid 
aangaande het salafisme. Bovendien is er kritiek op 
de methoden en werkwijze (vraagstelling, 

http://religionresearch.orq/closer/2018/09/21/de-
institutionaliserinq-van-salafisme-een- 
bespreldnaPutm source=feedburner&utm medium=twitter&u 
tm campaion=Feed%3A+reliqionresearch%2FuliVnN+%28C+  
L+O+S+E+R%29 

bezoeken, gesprekken, logboek en transparantie). 
Hij reflecteert niet op zijn eigen 
onderzoeksmethodiek en zijn eigen positie als 
onderzoeker. Ten slotte beperkt -- 	zich tot de 
religieuze socialisatie van jongeren van 18 tot 25 
jaar. 

Verschillende moskeeën zouden ten onrechte als 
salafistisch zijn bestempeld. Vooral het Islamitisch 
Centrum Imam Malik in Leiden klaagde dat er veel 
fouten in het proefschrift staan. In een brief aan het 
universiteitsbestuur verzoekt de voorzitter van deze 
moskee om een rectificatie op de website te 
plaatsen en een onafhankelijk onderzoek in te 
stellen. Op 20 september 2018 heeft het 
Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties 
Regio Haaglanden (SIORH) in een verklaring ook 
grote bezorgdheid geuit over het in haar ogen 
'misleidend' promotieonderzoek. SIORH verwijt de 
media dat zij 'de uitkomsten van het onderzoek 
zonder enige vorm van kritiek als zoete koek heeft 
geslikt'. Ook wordt het onderzoek bestempeld als 
`wetenschappelijk onwaardig' omdat een 
opsomming van salafistische instellingen wordt 
gegeven 'zonder uiteen te zetten wat hen 
salafistisch maakt'. 	wordt ook verweten dat 
hij zich tijdens interviews niet als wetenschapper 
zou hebben voorgesteld en de interviews bij 
respondenten niet heeft geverifieerd. 

De verklaring van SIORH is veelvuldig 
online verspreid en gedeeld in salafistische kringen: 
zowel door moskeeën (o.a. as-Soennah) als 
individuen EIMME1133~~.~ 

m 
Erar, 	 Diverse salafistische predikers 
twijfelen aan de objectiviteit en geloofwaardigheid 
van het onderzoek van R. 	vanwege de (vele) 
onjuistheden. 

concludeert 
dat de onderzoeker traumatische ervaringen heeft 
meegemaakt die geleid zouden hebben tot 
'onnauwkeurige constateringen met als resultaat 
verkeerde conclusies'. Deze mening wordt online 
door velen uitgesproken. De reacties online zijn 

Islamitisch Centrum Irnam Malik in Leiden, Imam Maalik in 
Utrecht, Quba in Den Haag en Ei Fath in Alphen aan den 
Rijn. 
Fundamentele kritiek op studie naar salaristische moskeeën', 
Tróuw, 21 september. 
Zie o.a. Facebookpagina as-Soennah en Al Vaneen. • 
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voornamelijk kritisch en denigrerend. Zo wordt het 
niveau van het onderzoek en de onderzoeker 
belachelijk gemaakt omdat 	, na drie jaar ('!') 
onderzoek tijdens een presentatie niet de juiste 
namen koppelde aan de gezichten van de 'nieuwe 
generatie prekers'. Ter beeldvorming circuleert deze 
afbeelding (zie hieronder) veelvuldig op het 
internet. Dit wordt ook doolMMEMbals 
itagamiestammemaimmaiszt 

De prediker IINEK: geeft aan dat 

.r,l,e,r~y-r7nr,' een betere kop zou zijn als 
bevinding van dit onderzoek. Ook het activistische 
online initiatief 'Moslims in Dialoog' (MID) trekt de 
onafhankelijkheid van 	in twijfel, onder 
andere vanwege zijn 'negatieve opvattingen over de 
Islam' die hij door 'traumatische ervaringen' heeft 
opgedaan in Iran. Er worden ook vraagtekens 
geplaatst bij zijn copromotor. Het feit dat er een 
ondertiteling is bij het televisieprogramma Een 
Vandaag betuigt volgens MID van weinig integratie 
aan de kant van de onderzoeker. 

Op 27 september 2018 kwam het NOS met het 
nieuws dat de Tilburg University heeft besloten het 
proefschrift over salafisme in Nederland te 
onderzoeken. De universiteit heeft nu externe 
deskundigen ingeschakeld om het proefschrift te 
controleren. Volgens het College van Bestuur zijn 
de signalen dusdanig ernstig dat ze twijfels 
oproepen. 'Die twijfels hebben in het bijzonder 
betrekking op de zorgvuldigheid van de 
wetenschappelijke activiteiten, de betrouwbaarheid 
van de uitvoering van het onderzoek en de 
controleerbaarheid van de onderzoeksresultaten en 
conclusies'. 	wil zelf niet reageren op de 
opmerkelijke stap van zijn universiteit.~" 

Ellialagg~~11~1~ 71  
Mr zei hij  in 

NieuwsUur. 
De eerder genoemde online reaguurders hebben 
verheugd gereageerd op het besluit van de 
universiteit om een onderzoek in te stellen. Dit 
wordt gezien als een 'eerste stap in de goede 
richting', 'Nu doorpakkken en tot de enige 
mogelijke conclusie komen: dit "onderzoek" voldoet 
niet aan de minimale kwaliteitseisen die je op dit 
niveau mag verwachten', "Flutonderzoek over 
"salafisme" wordt officieel onderzocht. En verdwijnt 
daarna hopelijk in de prullenbak.' En `Zo zie je maar 
dat het loont om in opstand te komen en deze onzin 
niet meer te accepten.' De verschillende moskeeën 
hebben nog niet gereageerd op dit nieuws. 

Commentaar monitorspecialist 
Het promotie-onderzoek van 	; -j heeft de 
nodige stof doen opwaaien. Zowel binnen 
salafistische kringen alsook in de politiek en pers. 
Dat de onderzoeker een sji'iet is, die waarschuwt 
voor het soennitische salafisme, draagt extra bij 
aan de argwaan. De summiere verantwoording die 
is afgelegd over de onderzoeksmethoden laat de 
lezer speculeren naar de wijze van informatie- en 
datavergadering en onderbouwing van stellingen. 
De vele mediaoptredens van 	samen met 
zijn 	 hebben 
bijgedragen aan de ophef. 	heeft in de 
media uitspraken gedaan — die niet in het 
proefschrift aan de orde komen — met ernstige 
aantijgingen tegen personen. Voorbeeld hiervan is 

"Tilburg University onderzoekt omstreden proefschrift over 
salafisme', NOS.nl, 27 september 2018. 
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zijn claim dat er ook salafisten voor de overheid 
werken die 'er niet uitzien als salafist, maar het wel 
zijn'. Volgens 	zou hij tijdens zijn 
onderzoek vier personen hebben ontmoet die voor 
de overheid werken en daar 'fungeren als oren en 
ogen van de salafistische gemeenschap en 
gevoelige informatie doorspelen.' Hij laat echter na 
deze bevinding toe te lichten. Personen en 
organisaties die zich door dit onderzoek beschadigd 
voelen, kunnen het wetenschappelijk gehalte van 
het onderzoek aan de kaak stellen. Zij zullen zich 
bevestigd voelen in hun vooroordeel dat 'objectieve 
criteria' voor onderzoek er in het geval van deze 
thematiek niet toe doen maar dat de 'onderbuik' 
leidend is. Het wantrouwen naar onderzoekers zou 
hierdoor kunnen toenemen, hetgeen ertoe kan 
leiden dat (salafistische) centra en 
gemeenschappen voorzichtiger zullen zijn in de 
toelating van onderzoekers. 

Duidelijke geweldscomponent bij 
enkele extreemrechtse accounts 
Het nieuwe Nederlandse extreemrechtse initiatief 
'Young Activist Together' heeft op 16 september 
2018 een video op Facebook gedeeld van het ('s 
nachts) in brand steken van een vlag van de Turks-
Nederlandse amateurvoetbalclub Besiktas in 
Rotterdam. Dit zou gedaan zijn door aanhangers 
van deze nieuwe groep. In het bijschrift van de 
video staat: 'Gister een eerste actie gehouden 
tegen voetbalclub BESIKTAS en hun antifa 
kameraden.... voetbal en extreem links horen niet 
samen stop met uw banden' 	' Deze video is ook 
gedeeld op de Facebookpagina van de al langer 
bekende extreemrechtse actiegroep 'Stop Antifa 
Terreur'. Beide extreemrechtse groepen zouden 
volgens het bijschrift van de video samenwerken in 
hun actie tegen Besiktas. Overigens is de video ook 
op Facebook gedeeld door de extreemrechtse anti-
islamgroep 'The Clan Holland'. 

Zowel 'Stop Antifa Terreur' als 'Young Activist 
Together' roepen op Facebook op tot het stoppen 
van extreemlinkse antifascisten en mensen/groepen 
die hen steunen (bepaalde gemeenten, GroenLinks, 
deze voetbalclub). Daarbij schuwen ze extremisme 
en geweld blijkbaar niet. Ze roepen online op tot 
meer 'daden' en een 'opstand'. Daarnaast worden 
door beide groepen op hun Facebookpagina 
buitenlandse video's gepubliceerd waarin geweld 
door rechtse extremisten tegen moslims, migranten  

en extreemlinks worden verheerlijkt. Het is 
onbekend hoe groot beide actiegroepen zijn. De 
video van de actie in Rotterdam is meer dan 4000 
keer bekeken. 'Young Activist Together' heeft op 
Facebook 146 volgers. 'Stop Antifa Terreur' had, 
kort voordat het account deze week niet meer 
bereikbaar was, ruim 600 volgers. 

Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
'Young Activist Together' is een nieuw 
extreemrechts initiatief dat sinds 8 september 2018 
actief is op Facebook. Online houdt deze groep 
nauw contact met een ander extreemrechtse 
actiegroep, 'Stop Antifa Terreur'. Beide groepen 
roepen online op tot geweld tegen extreemlinks en 
'hun vrienden' en verheerlijken geweld tegen 
extreemlinks, moslims en migranten. Tot voor kort 
was op openbare webpagina's van extreemrechtse 
actiegroepen nauwelijks sprake van zulke openlijke 
geweldsdreiging en verheerlijking van geweld. 

Mogelijk dat er sprake is van overlap tussen beide 
initiatieven. Het is ook niet uitgesloten dat het 
Facebookaccount van 'Young Activist Together' 
(deels) een voortzetting is geworden van 'Stop 
Antifa Terreur', aangezien het Facebookaccount en 
de website van deze laatste groep sinds deze week 
niet meer benaderbaar is. De oorzaak hiervan en of 
het slechts een tijdelijke verwijdering van het 
account betreft, is vooralsnog onbekend. 

Dit soort acties als bij de Nederlands-Turkse 
voetbalclub 'Besiktas Rotterdam' kan tot reacties 
leiden vanuit zowel extreemlinkse als Turkse hoek. 
Ook een gezamenlijke actie (gezien de vermeende 
banden, hoewel nergens duidelijk wordt wat deze 
precies zijn) valt niet uit te sluiten jegens 
extreemrechts. Het is bijvoorbeeld bekend dat 
extreemlinkse antifascisten nauwe banden met 
Koerdische en linkse Turks-Nederlandse 
actievoerders onderhouden. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Daarnaast laat de actie in Rotterdam wederom zien 
dat rechtse extremisten steeds vaker de 
gewelddadige confrontatie op lokaal niveau durven 
op te zoeken met extreemlinkse tegenstanders. De 
online mobilisatie hiervoor verloopt ook buiten de 
gekende extreemrechtse actiegroepen om en vindt 
steeds vaker online plaats door enkele individuen. 
Begin september 2018 was er een korte en 
kleinschalige gewelddadige confrontatie tussen 
extreemlinkse en extreemrechtse actievoerders van 
diverse extreemrechtse actiegroepen (waaronder 
'Stop Antifa Terreur') bij de Waalbrug in Nijmegen. 
Eerder dit voorjaar hebben extreemrechtse 
actievoerders van Identitair Verzet de confrontatie 
gezocht met extreemlinkse actievoerders die 
panden hadden gekraakt voor het 
vluchtelingencollectief 'We Are Here'. Uiteindelijk 
zijn de extreemrechtse actievoerders met geweld 
uit Amsterdam weggejaagd door extreemlinks. 
En in oktober 2017 was er een korte gewelddadige 
confrontatie tussen extreemlinkse en 
extreemrechtse actievoerders in Nijmegen rondom 
het thema 'Zwarte Piet'. Het is voorstelbaar dat dit 
thema de komende maanden opnieuw tot 
kleinschalige gewelddadige confrontaties tussen 
extreemlinkse en extreemrechtse 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. 

Stichting Ibaadu-Arrahmaan na 
korte onderbreking weer actief 
Stichting Ibaadu-Arrahmaan omschrijft zichzelf als 
een 'humanitaire hulporganisatie die zich inzet voor 
kansarme broeders en zusters wereldwijd'. De 
stichting onderhoudt een Facebookpagina waar het 
wekelijks updates plaatst over projecten die het 
onderneemt. Naast een Facebookpagina onderhoudt 
het een gelijknamige openbare Facebookgroep en 
een YouTube-kanaal 'Ommah TV'. Het bereik van de 
stichting op sociale media is groot met ruim 86.000 
'volgers' en 1800 'groepsleden' op Facebook. De 
stichting is naar eigen zeggen actief in Afghanisten, 
Marokko en Ethiopië. Uit de berichtgeving op 
Facebook is ook op te maken dat Ibaadu-
Arrahmaan samenwerkt met andere stichtingen 

akbe 	 .ing 
Vieekber.c1.1..cernetirionliui ing 
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waaronder Stichting Omwille van Allah 
(Amsterdam), Stichting Rizq en Stichting All-Round 
(Gouda). Ibaadu-Arrahmaan is zelf gevestigd in 
Hoofddorp. 

De stichting initieert verschillende projecten. Zo 
slaat het waterputten , deelt het voedselpaketten 
en spullen aan hulpbehoeftigen uit, waaronder 
keukenmateriaal, dekens en kussens. Ook levert 
het spullen aan moskeeën. Op 6 juni 2018 schrijft 
de stichting op haar Facebookpagina dat het een 
weeshuis gaat openen waar 'naast eten en drinken 
ook educatie wordt aangeboden'. Waar het tehuis 
gebouwd gaat worden, is niet duidelijk. De bouw 
van het weeshuis wordt eind augustus afgeblazen 
omdat de stichting 'geen 100% garantie kan geven 
voor inkomen waarmee de weeskinderen geholpen 
kunnen worden.' 

Op 22 augustus 2018 kondigt Ibaadu-Arrahmaan op 
haar Facebookpagina het einde van de stichting 
aan. Uit online berichtgeving blijkt dat de bank het 
contract met de stichting heeft verbroken omdat 
donaties werden gedaan waarbij 'Syrië' werd 
vermeld. Ook zouden automatische incasso's door 
donoren te laat zijn stopgezet. Hierdoor heeft de 

Zie ben 	❑  9 en 1C 	justus 2018 Facebookpagina 
stichting Ibaadu-Arrahmaan. 
Zie bericht 28 augustus 2018 Facebookpagina stichting 

Ibaadu-Arrahmaan. 
'1  Een waterput in -Afghanistan kost volgens de stichting 510 

euro, in Marokko en Ethiopië tussen de 3500 en 4000 euro. 
Zie bericht 27 augustus Facebookpagina stichting Ibaadu-
Arrahmaan. 
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stichting naar eigen zeggen een aantal donoren 
terug moeten betalen. Uit de reacties onder het 
bericht blijkt dat de stichting contact heeft gezocht 
met de bank en een verzoek heeft gedaan om de 
rekening van de stichting open te houden. Hier lijkt 
gehoor aan te zijn gegeven waar op 27 augustus 
2018 wordt geschreven dat de stichting haar 
werkzaamheden blijft voortzetten. Opvallend is dat 
het bericht van 22 augustus later door de stichting 
van haar Facebookpagina is verwijderd. Sinds deze 
korte onderbreking heeft Ibaadu-Arrahmaan 
negentien waterputten geslagen. Waar deze zijn 
aangelegd, is door de stichting niet bekend 
gemaakt. De omgeving en personen in de video's 
en afbeeldingen die zijn gedeeld, doen denken aan 
Afghanistan. 

Commentaar monitorspecia list 
Stichting Ibaadu-Arrahmaan is sinds 2013 actief. 
In het verleden plaatste het ook oproepen voor 
donaties op verschillende fora, waaronder 
Marokko.nl. Stichting Ibaadu-Arrahmaan beroept 
zich in haar berichtgeving op sadaqa. Dit is een 
islamitisch concept waarbij moslims 
middels liefdadigheid wordt gevraagd een 
vrijwillige donatie doen voor hulpbehoeftigen. 
Binnen Nederland is een tiental vergelijkbare 
stichtingen actief in het buitenland. Een aantal van 
deze werkt samen. Ibaadu-Arrahmaan is — zo 
lijkt — de enige stichting die actief is in 
Afghanistan. 

Dat de stichting donaties heeft ontvangen voor 
Syrië roept vragen op over de aard van de 
projecten die de stichting initieert. In de 
berichtgeving van de stichting op sociale media 
zijn geen aanwijzingen gevonden over ontplooide 
projecten in Syrië. Ook geeft de stichting geen 
openheid over de locaties waar zij actief is en is de 
snelheid waarmee zij projecten ontplooid 
opvallend. In het verleden zijn stichtingendie 
actief zijn in strijdgebieden in verband gebracht 
met jihadistische en terroristische netwerken. 
Dat de stichting actief is in Afghanistan roept 
tevens vragen op over de contacten die het in de 
regio heeft. 

Een voorbeeld is stichting Babycare uit Geleen. Zie ook. 
Weekbericht Internetmonitoring 23/2018. 
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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.. 

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, 
radicalisering en 
polarisatie 

Pagina 'Eindhovense Moslim 
Jongeren' verspreidt bewerkte 
ISIS-propaganda 
Op de Facebookpagina 'Eindhovense Moslim 
Jongeren' is op woensdag 26 september 2018 een 
videobeeld geplaatst dat afkomstig is uit een 
propagandavideo van ISIS. Het beeldfragment 
toont een man die een huilend meisje omarmt en 
troost en is afkomstig uit een scene van een ISIS-
propagandafilm waarin een invalide vader afscheid 
neemt van zijn kinderen om korte tijd later een 
zelfmoordactie uit te voeren met een bomauto. 
Deze ISIS-propagandafilm verscheen op woensdag 
7 februari 2018 en is het zevende deel uit een reeks 
propagandavideo's die onder de titel 'Inside the 
Caliphate' werd verspreid. 

Afbeelding 

e. 

Wie het beeldfragment op de Facebookpagina 
aanklikt, krijgt een 'hoorspel' te horen. Twee 
kinderen en een vermeend vaderfiguur houden een 
moraliserende conversatie over onder andere een 
koranmemorisatie en een voetbalwedstrijd. De 
moraal van het verhaal is dat aan de basis van 

Zie voor be=:. 	 ving van deze film: Weekben: 
Internetmonit. ng 6/2018, p.2 

handelingen 'zuivere intenties' ten grondslag 
moeten liggen: 'De daden zijn afhankelijk van de 
intenties. En elk mens wordt beloond, naar gelang 
zijn intentie...'. 

De Facebookpagina 'Eindhovense Moslim Jongeren' 
wordt door ruim 1.200 Facebookgebruikers gevolgd. 
In de beschrijving van de pagina valt te lezen: 'Wij 
streven continu naar het vergroten van het 
religieuze en maatschappelijke bewustzijn van de 
jeugd. Met de nadruk op het mooiste wat men kan 
bezitten, de hoogste prioriteit van een gelovige, het 
eerste wat een moslim moet kennen en leren; 
Tawhid [vert.: eenheid van het God].' Op de pagina 
wordt geregeld verwezen naar activiteiten van 
Eindhovense organisaties zoals 'Arabisch leren in 
Eindhoven', de Eindhovense moskee 'Al Fourqaan', 
'Student Association Salaam' en 'Dugsi 
Huiswerkbegeleiding'. Ook worden lezingen van 
verschillende salafistische predikers zoals 

,jta 

Commentaar monitorspecialist 
'Eindhovense Moslim Jongeren' fungeert als 
overkoepelend online initiatief dat aankondigingen 
en mededelingen van allerlei grotere en kleinere 
organisaties in de regio Eindhoven deelt. Het lijkt 
hier te gaan om een netwerk van grotere en 
kleinere salafistische organisaties en initiatieven. 
Bekendste actor in dit netwerk is de moskee Al 
Fourqaan. 

In Weekbericht Internetmonitoring 15/2018 is 
reeds beschreven dat 'Eindhovense Moslim 
Jongeren' gebruik maakt van diensten van 
salafistisch- en jihadistisch-getinte online 
initiatieven. Naar nu blijkt, is in berichten die dit 
initiatief verspreid content verwerkt die afkomstig 
uit ISIS-propagandamateriaal. Het beeldfragment 
uit de propagandafilm lijkt te zijn bewerkt met een 
'filter' waardoor het beeld minder scherp is. 
Hierdoor is op het eerste oog niet duidelijk dat dit 
afkomstig is en geproduceerd is door ISIS. Er 
wordt dus niet openlijk verwezen naar deze 
jihadistische organisatie maar wel degelijk gebruik 
gemaakt van de beeldtaal van deze organisatie. 
Het gebruik van dit beeld lijkt — gezien de wijze 
waarop het bewerkt is — echter niet op toeval te 
berusten. De moraliserende boodschap die door 
middel van het hoorspel wordt overgebracht, lijkt 
daarmee bewust in een jihadistische context te zijn 
geplaatst. 
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ISIS heeft de afgelopen jaren een zeer grote 
hoeveelheid audiovisuele propaganda 
geproduceerd. Deze foto's en video's worden 
fanatiek gedeeld in sommige jihadistische kringen 
op social media. Sinds 2015 treden social media 
providers zoals Facebook en Twitter hard op tegen 
de verspreiding van gewelddadige propaganda. 
Echter, niet-gewelddadige propaganda en bewerkte 
— onherkenbaar gemaakte - ISIS-propaganda kan 
in sommige gevallen nog steeds verspreid worden. 

Diverse anti-islamacties Identitair 
Verzet 
De extreemrechtse actiegroep 'Identitair Verzet' 
heeft - na een eerdere aankondiging op Telegram —
deze week ook op Facebook en IDVerzet.n1 
aangekondigd op 28 oktober 2018 te zullen gaan 
demonstreren tegen het salafisme en de as-
Soennah moskee in Den Haag. De actiegroep stelt 
dat 'salafisten zich afkeren van onze samenleving' 
en dat 'een gedeelte bereid is de jihad te voeren in 
Nederland'. Verder stelt de actiegroep op Facebook: 
`Wij gaan onze acties opvoeren tegen salafisme na 
de beschieting op een boswachter die een 
schiettraining verstoorde en de voorkomen aanslag 
waarbij zeven salafisten zijn gearresteerd'. En op 
de website schrijft de actiegroep: 'Nederland moet 
de infrastructuur van de salafisten afbreken om 
onze manier van leven te beschermen. Het is dan 
ook tijd om deze haat verspreidende moskee te 
sluiten.' 

"kbeelding 

2  Zie: AD.nl, 'Zeven mannen aangehouden v:;or plannen 'grote 
terroristische aanslag' in Nederland', 27 september 2018; 
AD.nl, 'Twee arrestaties na schietincident 'mannen met 
gewaden' op Veluwe', 29 september 2018. 	- 

Enkele andere extreemrechtse actiegroepen hebben 
via sociale media aangegeven ook aanwezig te 
zullen zijn bij de demonstratie van 28 oktober, 
zoals 'Rechts in Verzet' (RIV) en 'Young Activist 
Together'. RIV schrijft op Twitter: 'Wij komen! 
Samen sterk!'. Young Activist Together schrijft op 
Facebook: 'Ook wij lopen mee met identitair verzet! 
Samen staan we sterk!'. In de reacties op de 
berichten en aankondigingen van deze 
extreemrechtse actiegroepen op de sociale media 
staan veel anti-islamuitingen. Verder worden in de 
online reacties de Nederlandse regering, premier 
Mark Rutte en 'links Nederland' ervan beschuldigd 
salafisten en jihadisten niets in de weg te leggen en 
de veiligheid van `de Nederlander' in de waagschaal 
te leggen. 
De extreemlinkse actiegroep de 'Anti-Fascistische 
Actiegroep Den Haag' (AFA Den Haag) heeft via 
Indymedia.nl al laten weten binnenkort met een 
reactie te zullen komen op de plannen van Identitair 
Verzet voor een demonstratie in de Schilderswijk. 

Daarnaast hebben aanhangers van lokale afdelingen 
van Identitair Verzet deze week actiegevoerd in de 
wijken in Arnhem en in Rotterdam waar enkele 
verdachten van de vorige week verijdelde aanslag 
zouden wonen. De actievoerders hebben daar 
mensen aangesproken op straat, flyers uitgedeeld 
en een spandoek opgehangen met de tekst: 'Wie 
islam zaait, zal sharia oogsten'. Ook wordt 
burgemeester Marcouch erop aangesproken dat 
salafisten - volgens de actievoerders - in Arnhem 
blijkbaar hun gang kunnen gaan. Ook vragen de 
actievoerders zich af hoeveel salafisten/jihadisten 
niet in beeld zijn van de overheid. Ten slotte 
hebben aanhangers van 'Identitair Verzet West-
Brabant' afgelopen week een spandoek boven de 
snelweg bij Roosendaal opgehangen met de tekst: 
`Grenzen redden levens'. 

Commentaar monitorspecialist 
De extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet 
heeft de laatste jaren geregeld actiegevoerd tegen 
`de islamisering van de maatschappij'. Dit gebeurt 
altijd op een geweldloze, maar vaak wel 
intimiderende wijze door bijvoorbeeld op daken van 
islamitische scholen en moskeeën te gaan staan 
met fakkels, spandoeken met anti-islamteksten en 
bivakmutsen. De actiegroep probeert met de inzet 
van slechts enkele actievoerders een zo groot 
mogelijke media-aandacht en publiciteit te 
genereren. In een enkel geval heeft dit bijna geleid 
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NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 40/2018 

tot een confrontatie met islamitische 
buurtbewoners of moskeebezoekers. 

Recente nieuwsberichten worden door Identitair 
Verzet geregeld aangehaald in hun online 
propaganda, zoals dit keer de waarschijnlijk 
voorkomen aanslag in Nederland en de beschieting 
van een boswachter op de Veluwe 'door mannen 
met baarden en gewaden'. Hiermee proberen ze 
mensen te overtuigen dat de salafisten echt 
gevaarlijk zijn en gewelddadig. 

De steun vanuit de extreemrechtse groep `Young 
Activist Together' is pikant. Deze groep roept -
zoals in het vorige Weekbericht Internetmonitoring 
is beschreven - op tot geweld tegen extreemlinks 
en andere tegenstanders en verheerlijkt online het 
gebruik van geweld tegen deze tegenstanders. 
Aangezien extreemlinkse actievoerders al hebben 
aangekondigd met een tegenactie te zullen komen 
in de Schilderswijk, is een gewelddadige 
confrontatie tussen extreemrechtse en 
extreemlinkse actievoerders niet uit te sluiten. Ook 
is niet uit te sluiten dat de gemeente met het oog 
op een mogelijke confrontatie, de demo gaat 
verbieden. Mogelijk dat extreemrechts zo'n 
verbod zal uitleggen als een beperking van de 
vrijheid van meningsuiting. Gezien het geweldloze 
imago dat Identitair Verzet aanhangt, is het tevens 
niet denkbeeldig dat deze actiegroep bij een 
dreigende confrontatie zelf afziet van de 
demonstratie, zoals al eerder is gebeurd bij enkele 
aangekondigde extreemrechtse demonstraties. 
Daarbij zullen ze in hun propaganda mogelijk niet 
nalaten extreemlinks weg te zetten als gewelddadig 
en anti-democratisch. 

het deze week verschenen rapport: AIVD, 'Rechts- 
cme 	Nederland. Een fenomeen in beweging'. 

Politie Den Haag en de Landelijke Eenheid zijn ingelicht. 

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

Eerste online reacties na 
persconferentie MIVD 
De minister van Defensie, de directeur van de 
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 
en de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk 
hebben op 4 oktober 2018 een persconferentie 
gegeven over een verstoringsoperatie uitgevoerd 
tegen de Russische militaire inlichtingendienst 
GROe in Den Haag. Hierbij werden vier Russische 
inlichtingenofficieren in Den Haag aangehouden bij 
een poging tot het binnendringen van het netwerk 
van de OPCW. Als gevolg daarvan zijn zij het land 
uitgezet. Ook werd het viertal donderdag in de 
Verenigde Staten aangeklaagd wegens hun aandeel 
in een 'criminele samenzwering'. Ook het Openbaar 
Ministerie is een onderzoek begonnen. 

De persconferentie genereerde in korte tijd veel 
reacties op sociale media. Op de sociale media 
kanalen van verschillende nieuws / mediawebsites 
worden in korte tijd honderden reacties geplaatst. 
Ook de hashtag '#MIVD' wordt in korte tijd trending 
in Nederland. De eerste reacties na de 
persconferentie lopen zeer uiteen. Zo wordt het 
werk van de MIVD - en de openheid die de dienst 
tijdens de persconferentie heeft gegeven -
geprezen. Er wordt ook getwijfeld over de 
bewijsvoering die is gepresenteerd, die zou van een 
te laag niveau zijn om geloofwaardig te zijn. Een 
enkeling doet de persconferentie af als nepnieuws 
of ziet de operatie als een voorbode voor een 
grotere Russische operatie. Anderen noemen het 
een PR-stunt van de diensten en een 
bliksemafleider voor de binnenlandse 'ellende'. 
Tenslotte is er ook een groep die niet verbaasd is 
over de Russische operatie en noemt de operatie 
een 'topje van de ijsberg'. 

Verschillende Nederlandstalige initiatieven en 
personen die affiniteit vertonen met Rusland 
noemen de persconferentie 'onderdeel van een 
propaganda oorlog'. Daarnaast laken zij de 
objectiviteit van de Nederlandse media. Deze 
zouden niet berichten over de cyberoperaties 
gericht tegen Rusland. Ook stellen zij dat Rusland 
onderdeel uitmaakt van de OPCW en dat Rusland 
daarmee dus complete toegang heeft tot alle 
structuren binnen de OPCW. Hiermee wordt de 
operatie afgedaan als een 'false flag' operatie. 

Artikelen van Russische staatsmediabureaus zoals 
Sputnik en Russia Today met reacties van het 
Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken 
worden verder gedeeld op sociale media. 
Ridiculisering en ontkenning voeren hierin de 
boventoon. 

Op verschillende Nederlandstalige blogs en websites 
verschijnen op vrijdagochtend enkele artikelen met 
desinformatie rondom de persconferentie. Er zou 
sprake zijn van een westerse hetze van de NAVO en 
de EU in het bijzonder tegen Rusland om de eigen 
`dictatoriale' macht te versterken. De MIVD zou 
hierin een bescheiden rol hebben mogen spelen. De 
persconferentie wordt daarmee afgedaan als 
complottheorie. De plotselinge dood van de 
Russische plaatsvervangend procureur-generaal 

- die in Rusland belast is met het 
onderzoek naar de Skripal-vergiftiging - voedt deze 
complottheorieën. Deze artikelen en complot-
theorieën worden op sociale media in voornamelijk 
rechts-populistische kringen gedeeld. Het bereik 
lijkt vooralsnog beperkt. 

Commentaar monitorspecialist 
De grote online aandacht op sociale media voor de 
persconferentie is niet verrassend. Het is zeer 
uitzonderlijk dat (Nederlandse) veiligheidsdiensten 
openheid geven over contra-inlichtingenoperaties. 
Deze openheid wordt gezien de online reacties zeer 
gewaardeerd. De eerste reacties vanuit Rusland 
passen in het beeld van desinformatiecampagnes 
die veelal een vast stramien kennen. Zo wordt er 
allereerst elke betrokkenheid door de Russische 
overheid ontkent, vervolgens worden er (vaak 
tegenstrijdige) verklaringen gepubliceerd en 
worden onderzoeksresultaten geridiculiseerd. 

De gedetaileerde toelichting op de werkwijze van 
de GROe in de persconferentie kan door (pro-
Russische) sceptici worden benut om het 
feitenrelaas van de MIVD onderuit te halen. Het 
vermeende amateurisme en de klungeligheid van 
de Russische officieren kan eveneens aanleiding 
zijn voor complotdenken. De eerste berichten met 
een dergelijke strekking zijn in de eerste uren na 
de persconferentie al waargenomen. 
Desinformatiecampagnes kunnen op lange termijn 
strategisch worden ingezet. Het is de verwachting 
dat aankomende weken desinformatie-activiteiten 
op sociale media rondom de bevindingen van de 
MIVD zullen worden opgevoerd. 

``** 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 Cordinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV), Het bevat een beschrijving van 
wat er naar .  aanleiding van de actualiteit speelt op 
sociale media en op de diverse voor de NCTV 
relevante websites, weblogs en webfora. 

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

Inhoudsopgave 
I. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

Eindhoven: Arabische lessen als vehikel van het 
salafisme 

Demo kleine neonazistische actiegroep tegen 
links-extremisme 

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 
go. 
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I Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Eindhoven: Arabische lessen als 
vehikel van het salafisme 
In Eindhoven is in september 2018 een omvangrijk 
programma voor het Arabisch taalonderwijs van 
start gegaan. Deze lessen lijken een vehikel van het 
salafisme te vormen. Eindhoven kent een 
constellatie van salafistische organisaties die 
Arabische en islamitische lessen verzorgen. Naast 
centrum al-Fourkan van stichting al-Waqf werd 
moskee Arrahmaan in 2018 geheel overgenomen 
door salafisten. Verder opereert nog een aantal 
salafistische actoren in Eindhoven, zoals 
`Eindhovense Moslim Jongeren', de Somalische 
organisatie DUGSI, de 'Student Association [S.A.] 
Salaam', stichting 'Salaam Foundation for Science 
Education and Humanitarian' en sinds eind juli 2018 
'Arabisch leren in Eindhoven'. Dit laatste initiatief 
gaf een maand na oprichting aan onderdeel te zijn 
van de salafistische stichting 'Islamplanning.nl'. 
'Islamplanning.nl' is online zeer actief middels haar 
website en een gelijknamige Facebookpagina en 
heeft ruim 27.000 volgers. -  Deze stichting biedt 
naast het taalonderwijs in de Arabische taal ook 
religieus onderwijs. Het curriculum bestaat uit de 
volgende vakken: geloofsleer, traditie (Hadith), 
grondslagen van het islamitisch recht (Fiqh), 
traditiewetenschap (Ilm al-Hadith), islamitische 
regelgeving, koranexegese, koranwetenschap, 
ethiek en de biografie van de profeet. 

Weekbericht Internetmonitoring 15/2018 
Weekbericht Internetmonitoring 23/2018 

'Islamplanning.nl' streeft er naar om financieel 
draagvlak voor haar initiatieven te mobiliseren uit 
moslimkringen. De stichting is daarom op zoek naar 
'broeders en zusters' die bereid zijn maandelijks 
een bedrag te schenken om de doelstellingen van 
de organisatie te verwezenlijken. Het doel is om 
maandelijks 2.500 euro binnen te halen voor de 
huur van het pand en het bekostigen van de lessen. 
Volgens de stichting zijn er naast de 'gulle 
eenmalige donaties inmiddels 37 donateurs die 
samen maandelijks 924 euro hebben toegezegd'. 

De Arabische en islamitische lessen in Eindhoven 
worden aangeboden door diverse actoren die nauw 
met elkaar samenwerken, ook al wordt dit niet 
(altijd) expliciet vermeld. Zo blijkt bijvoorbeeld uit 
de oproep van stichting al-Waqf, bestaande uit een 
mededeling dat men zich kan inschrijven voor 
deelname aan de cursus Arabisch 'bij een instituut 
dat valt onder al-Fourkan'. De naam en identiteit 
van het desbetreffende instituut wordt niet 
genoemd. Vermoedelijk gaat het om het initiatief 
'Arabisch leren in Eindhoven' dat onderdeel is van 
Islamplanning.nl. In het recente verleden is immers 
gebleken dat al-Fourkan veel initiatieven van de 
eerder genoemde salafistische organisaties heeft 
gesteund en gefaciliteerd. 

Commentaar monitorspecialist 
Over de ideologische achtergronden van de 
aanbieders van Arabisch taalonderwijs in 
Eindhoven kan gesteld worden dat deze 
organisaties zich profileren als organisaties met 
een salafistische identiteit die zich toeleggen op de 
oemma [moslimgeloofsgemeenschap] en op de 
da'wa [prediking en zending]. Opmerkelijk is dat 
deze stichtingen (uitsluitend) informatie 
verspreiden van politiek salafistische actoren 
(aanjagers en organisaties) en hun activiteiten in 
Nederland. 

De salafistische trekkers in Eindhoven - stichting 
'Islamplanning.nl' en al-Fourkan - spelen in op de 
groeiende behoeftes van moslimjongeren aan 
Arabisch taalonderwijs in Nederland. De animo 
voor dit taalonderwijs onder kinderen en ook 
volwassenen (met name studenten) is groot en lijkt 
toe te nemen. Zorgelijk is dat salafistische krachten 
inspelen op een legitieme behoefte van jonge en 

Zie website Islamplanning.nl 
Zie Facebook Is!amOanning.nl, post 3 september 2018 
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volwassen moslims om Arabisch te Ieren. Politieke 
salafisten maken gebruik van het gebrek aan 
educatieve voorzieningen die kwalitatief en 
deugdelijk onderwijs in de Arabische taal 
aanbieden. 
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Demo kleine neonazistische 
actiegroep tegen links-extremisme 
De neonazistische actiegroep ‘RVF Nederland' heeft 
op haar eigen website aangekondigd om te gaan 
demonstreren 'tegen het faciliteren van links-
extremisten door de gemeente Nijmegen', De 
demonstratie van de actiegroep zal plaatsvinden op 
zaterdag 10 november 2018 in Nijmegen. Nadere 
details worden binnenkort bekend gemaakt, aldus 
RVF Nederland. Het protest richt zich vooral tegen 
een 'gelegaliseerd' kraakpand in het centrum van 
de stad, dat volgens de groep 'een broedplaats voor 
links-extremisme' is 'van waaruit - soms 
gewelddadige — activiteiten' zouden worden 
georganiseerd. Het kraakpand zou onderdak bieden 
aan onder meer links-extremistische organisaties 
zoals de 'Anarchist Black Cross', de 'Anarchistische 
Groep Nijmegen' en de 'Anti-Fascistische Actie' 
(AFA). 

Afbéeldirig 

De neonazistische actiegroep stelt op de website: 
`Deze links-extremisten worden door burgemeester 
Bruis en de Nijmeegse gemeenteraad geen 
strobreed in de weg gelegd en waar mogelijk zelfs 
geholpen!' De actiegroep eist 'de onmiddellijke 
sluiting van links-extremistische broedplaatsen' en 
`geen tolerantie voor links-extremisme in 
Nijmegen'. De aankondiging komt enkele dagen 
nadat de gemeente Nijmegen had bekendgemaakt 
dat ze zich bij het tegengaan van radicalisering in 
2019 niet alleen gaat richten op jihadisme, maar 
óók op rechts-extremisme. 

GelAerlander.nl, 'Nijmegen focust niet alleen op jihad' s, ook 
op rechtse extremisten', 3 oktober 2015. 

De aangekondigde demonstratie is door 
extreemlinkse actievoerders inmiddels opgepikt. Op 
'Indymedia,n1' wordt onder de kop 'Nazituig gaat 
demonstreren in Nijmegen' geattendeerd op demo. 
Er wordt online nog nergens expliciet opgeroepen 
voor een tegendemo. 

Commentaar monitorspecialist 
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. De leden 
komen geregeld bijeen in de huiskamerkroeg 'De 
Nationalist' in Ravenstein. De groep kan gezien 
worden als een radicale afsplitsing van de rechts-
extremistische partij de Nederlandse Volks-Unie 
(NVU). Naast belangstelling voor de periode van de 
nationaal-socialistische dictatuur tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, heeft de groep ook belangstelling 
voor typische skinhead-aangelegenheden als 
muziek en kroegbezoek. 

`RVF' in de naam van de groep is een verwijzing 
naar de 'Racial Volunteer Force', een gewelddadige 
Engelse neonazi-organisatie die is afgesplitst 
van de bekendere 'Combat 18', dat weer onderdeel 
is van de internationale neonazistische groepering 
`Blood&Honour'. Of de Nederlandse RVF-groep ook 
daadwerkelijk relaties onderhoudt met de Engelse 
RVF-moederorganisatie, is niet bekend. 

`RVF (Landstorm) Nederland' heeft in 2015 en 2016 
enkele keren gedemonstreerd tegen de komst van 
vluchtelingen in haar regio. In november 2015 was 
dat samen met de inmiddels opgeheven rechts-
extremistische actiegroep 'Demonstranten Tegen 
Gemeenten' (DTG). Daarnaast waren leden van 
RVF aanwezig bij de landelijke intocht van 
Sinterklaas in Maassluis in 2017. De 
aangekondigde demo in Nijmegen past binnen het 
beeld van het toegenomen zelfvertrouwen bij 
extreemrechts, waarbij ze niet bang zijn om te 
demonstreren in als 'linkse bolwerken' bekend 
staande steden als Nijmegen en Amsterdam. 

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. In maart 2017 is zwaar 
vuurwerk in de woning 

en een jaar eerder 

*** Het is niettoegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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zijn de ruiten van zijn voordeur ingeslagen. 
Hoewel niet bekend is wie daarvoor 
verantwoordelijk was, moet er rekening mee 
worden gehouden dat links-extremistische 
tegenstanders niet terugdeinzen voor gewelddadige 
tegenacties. Het ligt niet voor de hand dat andere 
extreemrechtse actiegroepen, zoals de identitaire 
actiegroep 'Nijmegen Rechtsaf', zich aansluiten bij 
de demo van de neonazi's. 

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

Het Weekbericht internetmonitoring s een product 
	Inhoudsopgave 

van de Directie Analyse en Strategie (DAS) van de 
Nationaal CoOrdinator Terrorismebes.trijding en 

	I. Extremisme, radicalisering en polarisatie 
Veiligheid (NCTV). Het bevat een beschrijving van 	As-sadaqaat actief in Somalië als 
wat er naar aanleiding van de actualiteit speelt op 	schaduworganisatie voor online jihadistisch 
sociale media en op de diverse voor de NCTV . 	initiatief 
relevante websites, weblogs en webfora. 	

'Webshop' al-Djawhara lijkt verbonden aan 

De beschrijving is bedoeld als sfeerbeeld van wat 
	jihadistisch platform Ahl as-Soennah Publicaties 

leeft op het internet en hoeft niet altijd 
	 De 'alt-right'-visie van 'Stormram' 

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 
10.2g 
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Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

As-sadaqaat actief in Somalië als 
schaduworganisatie voor online 
jihadistisch initiatief 
Het online initiatief As-sadaqaat zet zich naar eigen 
zeggen in voor hulpbehoeftige moslims in Somalië. 
Naast een Facebookpagina onderhoudt het een 
Engelstalige website. De Facebookpagina van As-
sadaqaat is op 29 juni 2018 opgericht. Daarop geeft 
de stichting aan in Utrecht gevestigd te zijn. 
Mogelijk is de stichting al langer actief. In online 
berichtgeving deelt As-sadaqaat foto's van 
verschillende projecten die volgens de bijschriften 
tijdens het Offerfeest in Somalië in 2017 ontplooid 
zijn. Hierop is te zien hoe voedselpakketten aan 
families worden uitgedeeld. 

Recent heeft As-sadaqaat haar volgers opgeroepen 
om maandelijks donaties over te maken. In de 
maanden juni, juli, augustus en september schrijft 
As-sadaqaat dat het met tientallen donaties tussen 
de 800,- en 1200,- Euro heeft opgehaald. Het 
initiatief schrijft dat de donaties aan het einde van 
elke maand worden overgemaakt voor projecten 
'[...] die worden verzorgd door een betrouwbare 
broeder die nauw in contact staat met de broeders 
in Somalië die de sadaqat [giften] daar 
verspreiden'. 

Online jihadistische initiatieven zoals al-Risálah en 
Millatu Ibrahim Publicaties [MIP] promoten en delen 
stelselmatig de diensten van As-sadaqaat. Zowel al-
Risálah als MIP delen op Facebook daarnaast een 
zeer divers aanbod van zowel ideologische als 
activistische content die jihadistisch en anti-
democratisch van aard is. Hierin wordt onder 
andere openlijk gesymphatiseerd met de 
gewapende strijd in Syrië. Op 20 juni 2018 
plaatste MIP een bericht op haar Facebookpagina 
waarin het haar 'volgers' opriep een donatie te doen 
voor 'behoeftige Muslimin in Somalië'. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van hetzelfde rekeningnummer en 
telefoonnummer waar As-sadaqaat nu gebruik van 
maakt. Dit bericht is later van de Facebookpagina  

van MIP verwijderd. Negen dagen later werd de 
Facebookpagina van As-sadaqaat opgericht. 

Afbeelding 

‘11 

Commentaar monitorspecia list 
Tientallen stichtingen en online initiatieven in 
Nederland zetten zich in voor hulpbehoeftigen in 
(conflict)gebieden in het buitenland. Een enkeling 
is ook actief in Somalië. Zo heeft bijvoorbeeld 
SOS-stichting (Tilburg) in het verleden ook 
meerdere projecten ontplooid in Somalië. 

In verschillende recente Weekberichten 
Internetmonitoring is er aandacht geweest voor 
stichtingen en initiatieven die actief zijn in het 
buitenland. Hierin is de relatie met het jihadisme 
op verschillende manieren beschreven. Dat het 
jihadististische initiatief MIP eerder voor donaties 
opriep met dezelfde gegevens als As-sadaqaat, 
maakt het aannemlijk dat er een relatie tussen 
beide initiatieven bestaat en dat de initiatiefnemers 
van As-sadaqaat het jihadisme aanhangen. 

Dat zowel al-Risálah als MIP de diensten van As-
sadaqaat promoten is verklaarbaar. Op 27 juni 
2018 schrijft MIP op haar Facebookpagina een 
samenwerking aan te gaan met al-Risálah: TA wij 
posten voortaan onze vertalingen via de page al-
Risálah. Dus volg en like die page voor wie dat nog 
niet heeft gedaan.' Deze samenwerking heeft bij 
beide online initiatieven de laatste maanden niet 
geleid tot een een bovenmatige toename van 
`volgers'. 

Zie ook: Weekbericht Internetmonitoring 13/2018. 
Zie bijvoorbeeld \Neekbericht Internetmonitoring 22/2018, 

23/2018 en 39/2018. 
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'Webshop' al-Djawhara lijkt 
verbonden aan jihadistisch 
platform AhI as-Soennah 
Publicaties 
Het online initiatief Ahl as-Soennah Publicaties 
(ASP) heeft afgelopen vrijdag 5 oktober de 'al-
Djawhara Webshop' (ADW) gepromoot op 
Telegram. ASP meldt dat ADW een nieuwe, 
zelfgeproduceerde publicatie aanbiedt getiteld 

, een 
vertaald werk van Naasir al-Fahd, vertaald door een 
zekere 	 . 'Dit 
Nederlandse boekje is te koop bij onze broeders 
van al-Djawhara webshop', valt te lezen op het 
Telegramkanaal van ASP. In de post wordt ook een 
link naar de `webshop' geplaatst. 

Wie de link volgt bezoekt de Facebookpagina van 
ADW. Op deze pagina worden islamitische 
tekstboeken in het Arabisch en het Nederlands te 
koop aangeboden. Waaronder, 'De fundamenten 
van het geloof' van imam Moehammad ibn 
Abdelwahhab en 'Tawhied - Eénheid van Allah', een 
uitleg op het bekende `kitaab at-Tawhied' van 
shaykh Moehammad ibn 'Abdoel-Wahhaab. 
Sommige boeken zijn uitgegeven door ADW, andere 
aangeboden boeken zijn afkomstig van andere 
uitgeverijen zoals 'Uitgeverij Nour' en 'Daar as-
Salaam'. Ook worden traditionele kledingstukken 
zoals de khimaar en de qamis [islamitische 
gewaden] te koop aangeboden. Daarnaast worden 
andere snuisterijen zoals 'islamitische fotolijstjes' te 
koop aangeboden. 

Afbeelding  

Uit de berichtgeving op deze Facebookpagina valt 
op te maken dat door ADW vertaalde boek 'Het 
vragen om vergeving & het tonen van berouw' te 
koop wordt aangeboden in onder andere de 
Utrechtse Omar al-Farouk moskee en bij de 
islamitische boekhandel 'El Risalah' dat gevestigd is 
aan de Haagse Hoefkade. 

Commentaar monitorspecialist 
De initiatieven ASP en al-Djawhara lijken nauw aan 
elkaar verbonden te zijn. De vormgeving van de 
publicaties van ASP vertonen sterke 
overeenkomsten met de vormgeving van de 
publicaties van ADW. Beide initiatieven promoten 
bovendien geestelijken zoals Naasir al-Fahd. 
Bovendien worden op ASP ook vertalingen 
gepubliceerd die afkomstig zijn van een persoon 
die een 'kunya' [islamitische naam] gebruikt die 
sterk lijkt op 	 . ASP verwijst 
bovendien naar de publicaties van ADW. Andersom 
is dit echter niet het geval. Daardoor zijn de 
commerciële activiteiten van ADW op het eerste 
oog niet in verband te brengen met de jihadistische 
activiteiten van ASP. 

ASP is uitgesproken jihadistisch; op het platform 
worden voortdurend antidemocratische 
denkbeelden verspreid en denkbeelden die als 
ideologische onderbouwing kunnen dienen voor 
rechtvaardiging van de jihadistische strijd. ADW 
neemt minder uitgesproken stelling met betrekking 
tot politieke vraagstukken maar richt zich meer op 
het verspreiden van denkbeelden die betrekking 
hebben op de (salafistische) geloofsleer -
denkbeelden die overigens evengoed onderbouwing 
kunnen bieden voor of onderdeel uitmaken van de 
jihadistische ideologie. 

Hoewel er sterke aanwijzingen zijn dat de scheiding 
tussen ASP en RDW slechts cosmetisch van aard is, 
kan dit niet helemaal met zekerheid worden 
gesteld. Dergelijke cosmetische scheidingen tussen 
initiatieven worden vaker gecreëerd om 
commerciële activiteiten niet openlijk in verband te 
brengen met het jihadistisch gedachtegoed dat 
evengoed lijkt te worden verspreid door de 
initiatiefnemers die - waarschijnlijk - de drijvende 
kracht zijn achter beide initiatieven. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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De 'alt-right'-visie van 'Stormram' 
Op de sinds mei 2017 aangemaakte website en 
Facebookpagina van 'Stormram' wordt — naar eigen 
zeggen — een 'fysieke cultuur' en een 'levensvisie' 
waarbij 'kracht en persoonlijke verantwoordelijkheid 
centraal staan' nagestreefd. Stormram presenteert 
zich als fitness- en vechtsportpagina en voert als 
slogan ‘Dutch Hardcore Berserker Lifestyle'. 
Berserkers komen voor in de Noordse mythologie 
en waren strijders die in berenvellen rondliepen, 
maar vochten met naakte, gespierde bovenlijven. 
Op zijn wegpagina's benadrukt Stormram dan ook 
het belang voor (blanke) mannen om hun lichaam 
te trainen en fysiek bezig te zijn. Verder omschrijft 
Stormram zichzelf als 'the Dutch answer to the 
feminization of Western "men"' en stelt Stormram 
te streven naar een 'Ubermensch'. De sportclub 
verwerpt de huidige inzichten in de 
samenlevingover tolerantie, gelijkheid en gender-
rollen, omdat die tot 'zwakte en verval' zouden 
leiden. Online deelt Stormram vele video's en 
afbeeldingen van blanke mannen die hun lichaam 
trainen en gevechtstrainingen houden. 

Afbeelding 

De Facebookpagina 'Stormram' en berichten op 
deze pagina worden gevolgd en geliked door enkele 
rechts-extremistische accounts. Eén van deze 
accounts heeft een profielfoto van de rechts-
extremistische groep 'Young Activist Together'. Die 
groep verheerlijkt geweld en roept online op tot 
geweld versus tegenstanders als links-extremisten 
en moslims. Ook laat dit account duidelijk zijn 
voorkeur voor Orban en Hongarije blijken met '#I 
stand with Orban Viktor'. Daarnaast zijn op dit 
Facebook-account diverse 'humoristische' nazi-
foto's (memes) en een foto van een kogelhuls te 
zien. Plus foto's waarop linkse, EU en Turkse 
vlaggen in de fik worden gestoken door 
nationalisten met Nederlandse vlaggen en een rood-
wit-blauw masker op. Enkele jaren geleden was de 

Zie .Weekbericht Internetmo-' 	i18. 

groep 'Rood-Wit-Blauw Gemaskerd' actief in onder 
meer Leiden tegen de komst van vluchtelingen en 
moslims. Deze hadden dezelfde presentatie met 
vlaggen en maskers. Andere accounts die actief zijn 
(geweest) op de pagina van Stormram bevatten 
afbeeldingen en teksten met wapens, kogels en 
anti-Antifa, anti-islam en anti-migranten retoriek. 

Commentaar monitorspecialist 
De trainings-/vechtclub 'Stormram' past qua visie 
duidelijk in de alt-right ideologie, die is ontstaan in 
de VS. Deze is gericht op de suprematie van het 
blanke ras (vooral de man), kent een sterke afkeer 
van het feminisme en homoseksualiteit en er is 
sprake van een sterke anti-semitische en anti-
democratische inslag. Boodschappen worden vaak 
online op een moderne wijze gepresenteerd en op 
een positieve en humoristische toon door 
bijvoorbeeld gebruik te maken van memes. 
Tevens is er binnen alt-right een fascinatie voor 
fysieke training en Noordse en Arische 
mythologieën. 

Een bekende Nederlandse vertenwoordiger van alt-
right in Nederland is het 'Studiegenootschap 
Erkenbrand'. Aanhangers van Erkenbrand zijn 
over het algemeen hoger opgeleid dan bij andere 
rechts-extremistische groepen. In een Volkskrant-
artikel over het 'alt-right' studiegenootschap 
Erkenbrand werd Stormram neergezet als de 
ordedienst en knokploeg van Erkenbrand. Hoewel 
in andere online open bronnen vooralsnog geen 
duidelijk direct verband tussen beide organisaties is 
te vinden, zijn er wel enkele indirecte verwijzingen 
te vinden. Het is gebleken dat rechts-extremisten 
en sympathisanten van rechts-extremistische 
groepen de online activiteiten van Stormram 
volgen en ijken. Het is dan ook zeer goed 
voorstelbaar dat rechts-extremisten en 
sympathisanten van groepen als Erkenbrand en 
Young Activist Together deelnemen of deel hebben 
genomen aan trainingen van Stormram. 
Indien de link tussen Erkenbrand en Stormram 
hard kan worden worden gemaakt, verandert dat 
het beeld over Erkenbrand dat zich consequent 
voordoet als een studiegenootschap dan wel 
denktank. 

.Veekbe.richt Internetmonitoring 16/2016. 
ook Weekbericht Internetmonitoring 48/2016. 

\lolkskrant.nl, 'Alt-right in Nederland: Hoe Erkenbrand zich 
opmaakt voor de strijd om een blanke natie', 19 november 
2017. 
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I. Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Moskee al-Fourqaan in Eindhoven 
weg bij Stichting Waqf en verder 
onder Stichting Alabraar 
Op 26 september 2018 plaatste het 

een 
bericht op zijn Twitteraccount waarin hij stelt dat immeammaggiummm 'het stokje 
overneemt' van P~Raffiliaa 

de Facebookpagina van Stichting Waqf wordt op 30 
september 2018 een afscheidsvideo van 

geplaatst. Hierin blikt 
kort terug op zijn tijd bij Stichting Waqf en dankt hij 
onder andere burgemeester Jorritsma van de 
gemeente Eindhoven voor 'de goede en 
transparante samenwerking'. Stichting Waqf plaatst 
vervolgens op 1 oktober 2018 op de eigen 
Facebookpagina een bericht met de mededeling dat 
moskee al-Fourqaan vanaf 1 oktober 2018 verder 
gaat onder het bestuur van Stichting Alabraar. 

De salafistische Stichting Waqf werd in 1989 in 
Eindhoven opgericht. Moskee al-Fourqaan maakte 
tot voor kort onderdeel uit van deze stichting. 
Zowel Stichting Waqf, haar 

en moskee al-Fourqaan kwamen 
meerdere malen in de Nederlandse media in 
opspraak vanwege vermeende banden met 
extremisten. Zo schreven onder andere de NRC en 
onderzoeker 	over 'de relatie tussen 
de imam van de al-Fourqaan moskee en 
extremistische organisaties'. 2  

kwam in 2015 in opspraak nadat hij omstreden 
predikers uit het buitenland had uitgenodigd voor 
een jaarlijkse islamitische conferentie. Dit leidde 
uiteindelijk tot een conflict tussen de gemeente en 
de stichting. 

Zie: 

Stichting Alabraar onderhoudt sinds 3 augustus 
2018 een eigen Facebookpagina. Hierop zijn de 
laatste weken verschillende aankondigingen voor 
activiteiten en lezingen geplaatst. Zo is er een 
voorleesmiddag georganiseerd voor jongens en 
meisjes tussen de 4 en 9 jaar, is er een training 
Nederlandse spelling en taal voor vrouwen tussen 
de 11 en 18 jaar georganiseerd en is er een kleding 
inzamelingsactie gehouden in samenwerking met 
Maroc Relief. Ook zijn er Nederlandstalige lezingen 
aangekondigd over onder andere 'het opvoeden van 
de ziel'. Over ,IIIMEMEMEEMEERIEM 

'11  - is in open bronnen weinig tot 
niets bekend. 

Wat deze ontwikkelingen betekenen voor Stichting 
Waqf - of en hoe zij haar activiteiten voortzet en 
wie de eventuele nieuwe voorzitter wordt - is tot op 
heden nog niet publiekelijk bekend gemaakt. 

Commentaar monitorspecia list 
Stichting Waqf is al sinds de jaren '90 een begrip 
in de Nederlandse salafistische gemeenschap. Ze 
staat samen met Stichting as-Soennah uit Den 
Haag, Stichting El-Tawheed in Amsterdam en de 
Islamitische Stichting voor Opvoeding en 
Overdracht van Kennis (ISOOK) uit Tilburg aan de 
basis van de salafistische beweging in Nederland. 
Sinds die beginperiode is de al-Fourqaan moskee 
onafgebroken verbonden geweest aan Stichting 
Waqf. Het afscheiden van de al-Fourqaan moskee 
van Stichting Waqf en het onderbrengen bij 
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Stichting Alabraar is daarom een breuk met het 
verleden. 

Het is vooralsnog lastig om concrete uitspraken te 
doen over de betekenis van deze verandering. De 
komende tijd moet uitwijzen welke rol beiden 
stichtingen gaan spelen in de (salafistische) 
gemeenschappen in en rondom Eindhoven en hoe 
zij zich willen positioneren ten opzichte van de 
bredere Nederlandse samenleving. 

In Eindhoven worden ook door andere salafistische 
initatieven activiteiten ontplooid, zoals 
Islamplanning.nl, Eindhovense Moslim Jongeren en 
S.A. Salaam. Al deze initiatieven ontplooien 
educatieve activiteiten voor jongeren en kinderen. 
Ook de eerste aankondigingen op de Facebook-
pagina van Stichting Alabraar wijzen op 
soortgelijke activiteiten die gericht zijn op kinderen 
en jongvolwassenen. Het is de vraag in welke mate 
deze initatieven in de toekomst elkaar zullen 
versterken of juist beconcurreren. 

Manifestatie tegen extreemrechts 
in reactie op demo Identitair 
Verzet 
De extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet mag 
zondag 28 oktober 2018 niet voor de deur van de 
Haagse As-Soennah moskee demonstreren om het 
'salafisme te stoppen'. Volgens burgemeester 
Pauline Krikke van Den Haag zou een demonstratie 
bij de moskee te veel onrust veroorzaken. Ook een 
alternatieve locatie, op iets meer afstand van As-
Soennah, zou volgens de burgemeester 
onverantwoord zijn omdat op sociale media al door 
verschillende groepen is opgeroepen tot verzet 
tegen de demonstratie. Krikke verplaatste de actie 
daarom naar de Koekamp bij het Centraal Station. 
De extreemrechtse actiegroep laat het hier echter 
niet bij zitten: 'We eisen een plek waar wij de 
moskee kunnen zien om daar een toespraak te 
kunnen houden'. De actiegroep riep sympathisanten 
op tot verzet en om geld te doneren voor juridische 
actie tegen het besluit van de burgemeester in Den 
Haag. Dit leidde tot een kort geding tegen de 
gemeente Den Haag. Op vrijdagochtend 26 oktober 
2018 heeft de rechtbank in Den Haag burgemeester 
Krikke gelijk gegeven. 

De As-Soennah moskee roept moslims op om op 28 
oktober 2018 van 13:00 tot en met 16:00 uur een  

eenheid te vormen en symbolisch een 
beschermingshaag om de moskee te vormen. Deze 
oproep van een 'manifestatie tegen extreemrechts' 
(zie afbeelding hieronder) wordt vooral op Facebook 
verspreid, onder meer door het activistische online 
initiatief 'Content 4 Mulsims Over Everthing' , en 
ook door salafistische voormannen zoals y.  
IEL 

5 
	 , aldus!' 

Gedurende de manifestatie zullen er diverse 
gastsprekers aanwezig zijn: onder andere 

gilag~§1§911~MMEMII 
"-WI 'en nog veel meer sprekers'. In een preek 

van 
zal worden uiteengezet dat het 

ht Iriternetmonitoring 37/2015 

'** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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De manifestatie is volgens de imam vreedzaam 
bedoeld om haat, onrecht en racisme tegengeluid te 
bieden. Tegelijkertijd worden moslims (bijna) 
gedwongen om zich te verenigen omdat dit hun 
plicht is, aldus de imam. 

Naast de manifestatie van de As-Soennah moskee 
zijn er meerdere tegendemonstraties 
aangekondigd: het 'Samenwerkingsverband 
Islamitische Organisaties Regio Haaglanden' 
(SIORH) houdt op die dag een protest onder het 
motto 'Den Haag Bekent Kleur'. SIORH stelt dat 
lokale overheden het gevaar van extreemrechts 
onvoldoende onderkennen en verwijzen ook naar de 
recente AIVD-publicatie over extreemrechts. SIORH 
doet daarom ook deze oproep: '[wij doen opnieuw] 
beroep op het Rijk en gemeenten om extreemrechts 
geweld daadkrachtiger te veroordelen en de nodige 
maatregelen te treffen om de veiligheid van 
moslims te waarborgen'. De extreemlinkse 
actiegroep 'Laat Ze Niet Lopen' (verbonden aan AFA 
Nederland) heeft ook een tegenactie aangekondigd.  

burgemeester de demonstratie af te blazen. Gezien 
de aangekondigde tegenacties en oproepen van 
onder meer de As-Soennah moskee is een dergelijk 
scenario ook denkbaar in Den Haag wanneer een 
dergelijke demonstratie bij de moskee zou 
plaatsvinden. 

Zowel As-Soennah als Identitair Verzet hebben bij 
het versturen van het Weekbericht 
Internetmonitoring nog niet in open bronnen 
gereageerd op de uitspraak van de rechtbank. 

Commentaar monitorspecialist 
De activiteiten en acties tegen 'de islamisering van 
de maatschappij' van extreemrechtse groeperingen 
op sociale media en op straat zijn de laatste 
maanden toegenomen. Er zijn vanuit de 
moslimgemeenschappen ernstige zorgen over de 
vermeende (groeiende) dreiging tegen moskeeën. 
De acties waren al provocerend en intimiderend 
maar het lijkt nu een structureel verschijnsel 
geworden. Dit is zorgelijk omdat de beleving van 
wij-zij tegenstellingen tussen moslims en niet-
moslims door dergelijke acties en incidenten wordt 
versterkt. 

Tot op heden hebben de anti-islam demonstraties 
niet geleid tot grote openbare ordeverstoringen. De 
gebeurtenissen in Utrecht bij de Ulu-moskee laten 
echter zien dat demonstraties in potentie ook uit de 
hand kunnen lopen. Bij de demonstratie in Utrecht 
ontstonden er rellen na een toespraak van 

en besloot de 

Facebook Al-Yageen 
Facebook SIORH 
Weekbericht Internetmonitoring 40/2018 
Zie o.a. Weekbericht Internetmonitoring 38/2016; 43/2016; 
3/2018; 7/2018 
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