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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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Terrorisme 

Jihadistische strijdgroepen openen 
2017 met nieuwe 'glossy's' 
In de tweede week van januari verscheen op 
internet zowel ISIS' propagandablad 'Rumiyah' als 
het op al Qa'ida gerichte propagandablad 'al 
Risalah'. ISIS publiceerde de vijfde editie van haar 
'glossy' op vrijdag 6 januari 2017. Net  zoals bij de 
vorige edities verscheen de editie in meerdere 
talen, waaronder: Engels, Frans, Duits, Bosnisch, 
Indonesisch, Russisch, Turks, Pashto en Oeigoers. 
De laatste versie van Rumiyah telt 44 pagina's en 
dateert van 7 december vorig jaar. 

In de laatste editie van Rumiyah worden Nederland, 
Nederlandse plaatsen, strijders, politici of 
doelwitten, net als in de voorgaande edities, geen 
van allen genoemd. Het voorwoord, gericht op de 
vermeende alliantie tussen Turkije en Rusland, lijkt 
in eerste oogopslag de centrale focus te zijn van het 
blad. 

In de terugkerende rubriek 'Just Terror Tactics' 
wordt een advies gegeven om brandstichting op te 
voeren als modus operandi voor aanslagen: 'Arson 
attacks should in no way be belittled. They cause 
great economic destruction and emotional havoc 
and can be repeated very easily. Even if such 
attacks do not always result in the killing of the 
enemies, Allah has promised to reward the mujahid 
for simply harming and enraging them'. Vervolgens 
worden aanwijzingen gegeven over hoe het beste 
een molotov cocktail kan worden gefabriceerd, 
welke targets het best kunnen worden aangevallen 
(huizen, appertementen, fabrieken, kroegen/bars  

en discotheken) en wordt geadviceerd om te allen 
tijde een claim achter te laten - bijvoorbeeld op een 
muur - dat de aanslag is uitgevoerd door een 
soldaat van de 'islamitische staat'. Dit naar het 
voorbeeld van de claims van ISIS' 
propagandakanaal 'Amaq News Agency'. 

In de rubriek 'Military and covert operations' 
worden aanslagen van ISIS verheerlijkt. Allereerst 
wordt ̀ The war on Turkey' uitgelicht met claims van 
verschillende (zelfmoord)aanslagen die door 'ISIS-
soldaten' zijn uitgevoerd in Turkije. Ook aanslagen 
in Europa komen aan de orde, in dit geval specifiek 
de aanslag in Berlijn op 19 december 2016 door 

. In de Duitse 
versie van Rumiyah wordt een exclusief artikel 
gewijd aan de aanslag in Berlijn, genaamd 
'Boundless Terror'. De auteur stelt dat de volgende 
aanslag 'will cause greater damage, deeper grief, 
and terrible pain', en sluit af met de dreigende 
woorden: 'As for you, 0 arrogant and wicked 
crusaders, you should know that this, with Allah's 
permission, is only the beginning of a long series of 
operations [...] at any time and in any place, one of 
the soldiers of Khilafah will be waiting for you to 
stab you with a sharp knife or run you over with a 
truck!'. 

Op 10 januari dit jaar verscheen de vierde editie 
van 'al Risalah', het propagandablad dat wordt 
gemaakt door een groep pro- al Qa'ida strijders. 
Het 24-pagina's tellende 'magazine' werd verspreid 
via het 'Global Islamic Media Front' (GIMF), een aan 
al Qa'ida gelieerd propagandakanaal op Facebook, 
Twitter en Telegram. Na ongeveer een half jaar is 
dit het vervolg op al Risalah 3, dat in augustus 
2016 verscheen. 

** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Het artikel 'Russia in the Eyes of the Muslims' gaat 
in op de aanslag op de Russische ambassadeur 
Andrei Karlov, die plaatsvond op 19 december 
2016. De daad wordt verheerlijkt en de 
aanslagpleger (Mevlut Mert Altintas) wordt geroemd 
door hem in het artikel een 'brave warrior' te 
noemen. Ook zijn motief, zonder hem een 
aanhanger van ISIS of al Qa'ida te noemen, wordt 
geroemd: 'He stood up, not for any particular group 
or sect, but on behalf of the Ummah that has been 
suffering at the hands of its enemies for decades'. 

In al Risalah wordt ook ingegaan op 'cybersecurity' 
aspecten. 'Kybernetiq' (gelijknamig aan het 
jihadistische magazine dat specifiek in het leven is 
geroepen voor veiligheidsbewustzijn onder 
jihadisten op internet) schrijft in het artikel 'The 
Dark Side of the Onion' een aantal tips op hoe door 
gebruik te maken van een TOR browser de lezers 
anoniem kunnen blijven voor politie-, inlichtingen-
en veiligheidsdiensten. 

Afbeelding 	 Afbeelding 

Commentaar monitorspecialist 
Net als de vorige edities biedt ISIS' 
propagandablad `Rumiyah' weinig origineel en 
authentiek materiaal, en leunt het sterk op 'oude' 
artikelen die in een 'nieuw jasje' worden gestoken. 
Desalniettemin weet het in een maandelijkse cyclus 
te shockeren met artikelen waarin suggesties 
worden gedaan voor aanslagmethoden - in dit 
geval brandstichting - tegen het Westen en de 
'kruisvaarders', die continue als legitiem doelwit 
worden aangemerkt. Juist in dit herhalende aspect 
zit de kracht: hiermee tracht ISIS haar lezers te 
indoctrineren en te inspireren. 

In de vorige edities van Rumiyah werd expliciet 
opgeroepen om 'simpele' aanslagmethoden te 
gebruiken, zoals met een mes of een vrachtwagen. 
Hoewel er geen causaal verband hoeft te bestaan, 
kan de aanslag met een vrachtwagen op de 
kerstmarkt in Berlijn op 19 december 2016 
geïnspireerd zijn door dergelijk 
propagandamateriaal. Ook de nieuwe modus 
operandi, brandstichting, kan een inspirerend effect 
hebben op personen die voornemens zijn een 
aanslag te plegen. 

Het op al Qa'ida gefocuste al Risalah leek zich in 
haar eerste editie nog te willen profileren als een 
antwoord op de propagandabladen van ISIS. In de 
vorige editie bleek dit al minder het geval. Anders 
dan Dabiq voorheen en Rumiyah nu, wordt het 
Westen niet expliciet bedreigd. Dit sluit aan bij de 
strategie van Jabhat Fatah as Shaam (JFS, 
voorheen JaN) en al Qa'ida. Wel wordt, anders dan 
in de vorige editie, ingegaan op actuele 
ontwikkelingen; in dit geval de aanslag op de 
Russische ambassadeur in Turkije. Normaliter legt 
Al Risalah vooral de focus op de plicht van jihad en 
hijra voor iedere moslim naar shaam. 

Het is de vraag in hoeverre de timing van de twee 
publicaties invloed op elkaar uitoefent. Het lijkt er 
sterk op - gelet op de publicatie van voorgaande 
edities - dat al Qa'ida (en daaraan gelieerde 
personen/groepen) haar 'magazines' (bijvoorbeeld 
'Inspire' en 'al Risalah') opzettelijk vlak na het 
verschijnen van de ISIS-uitgave publiceert. Welk 
effect al Qa'ida hiermee tracht te bereiken - en in 
hoeverre dit invloed heeft op het aantal lezers - is 
nog onduidelijk. Tot op heden lijkt ISIS nog steeds 
de overheersende partij op de 'markt' van 
jihadistische propaganda. 

Een opmerkelijk detail is de publicatie van een 
nepversie van ISIS' propagandablad Rumiyah, 
enkele dagen voor de 'officiële' publicatie. Ditzelfde 
gebeurde ook bij de twee voorgaande edities van 
Rumiyah. Onbekend is vooralsnog van welke hand 
dit exemplaar afkomstig is. Publieke suggesties 
lopen uiteen van overheden die door het 
verspreiden van een nep-versie van het blad in het 
kader van tegengeluid ISIS haar momentum 
proberen te ontnemen, tot spionagepogingen door 
een met malware besmet bestand te verspreiden, 
dat gegarandeerd de interesse van (westerse) 
overheden zal genieten. 

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

Verbod op import en verkoop 
boerka in Marokko doet stof 
opwaaien in Nederland 
In Marokko werd op 8 januari per direct een verbod 
afgekondigd op de import, vervaardiging en 
verkoop van boerka's. Dit is een bestuurlijke 
maatregel die genomen is door het lokale 
districthoofd van het handelcentrum van 
Casablanaca, in opdracht van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Deze maatregel is primair een 
vertaling van de grondwettelijke bepalingen 
omtrent de bevoegdheden van de koning als leider 
der gelovigen om de islam in Marokko te 
beschermen omdat er in Marokko al de 'neggab' 
(zie linkerafbeelding) bestaat die voldoet aan de 
voorschriften voor islamitische vrouwen. Dit maakt 
het gebruik van de boerka in Marokko overbodig. 
Subsidiar is de maatregel vanwege 
veiligheidsoverwegingen; om te voorkomen dat 
terroristen de boerka gaan gebruiken om aanslagen 
te plegen. 

In Nederland werd er vanuit verschillende hoeken 
op het nieuws gereageerd. Zo zien rechtspopulisten 
het verbod als een overwinning op links - omdat die 
de vrijheid om de keuze te maken wel of geen 
gezichtsbedekkende kledij te dragen, zouden 
ondersteunen. Zo stelt een reaguurder: 'Al die 
debiele linkse malloten staan nu letterlijk in hun 
hempt. Iedereen die de boerka en nikaab  

verdedigde is nu officieel een debiel'. Anderen 
vinden het verbod op productie nog niet ver genoeg 
gaan en stellen: 'nu de hoofddoek nog'. 

Een klein aantal personen binnen de 
moslimgemeenschap laat weten het eens te zijn 
met de maatregel, omdat het vaak niet duidelijk is 
wie er onder een dergelijk gewaad zit. Het zou in 
het kader van 'ieders veiligheid' een goed initiatief 
zijn. Een groter aantal reacties is echter negatief: 
het zou een 'inbreuk op vrijheid van godsdienst' zijn 
en Marokko wordt bestempeld als 'niet islamitisch 
land'. Er heerst onbegrip dat Marokko een dergelijk 
verbod gaat invoeren en er wordt zelfs door iemand 
een link gemaakt met Wilders: 'Jammer, dit geeft 
Wilders helemaal een stok achter de deur'. Volgens 
enkelen zou het verbod zijn opgelegd door het 
Westen: 'dat komt ervan als je met Amerika 
samenwerkt'. Dit zou verklaren waarom het verbod 
zo snel is bekend gemaakt in westerse media, aldus 
aanhangers. 

Als reactie op het verbod in Marokko heeft de 
Nederlandse werkgroep 'Blijf van mijn Niqaab af', 
weer aandacht gevraagd voor de situatie in 
Nederland. Het proces tot een besluit over een 
gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding 
- in bepaalde publieke ruimtes - zal op 17 januari 
2017 door de Eerste Kamer gestart worden, nadat 
het wetsvoorstel op 29 november 2016 
aangenomen werd door de Tweede Kamer. In een 
open brief via Facebook probeert de werkgroep het 
proces te beïnvloeden, door de stellen dat het 
verbod onrechtmatig en discriminerend is jegens 
moslims. De brief werd ondertekend door zo'n 
vijftig vertegenwoordigers en moskeeën uit radicale 
en ook uit salafistische hoek [zie tevens 
Signalement Terrorisme en Radicalisering 1/2017]. 

Commentaar monitorspecialist 
Het verbod op de import, vervaardiging en verkoop 
van boerka's in Marokko wordt in Nederland door 
de groep die hét wellicht het meest aangaat 
(radicale moslims) onmiddellijk en ten onrechte 
geframed als een 'boerkaverbod'. 

Marokkaanse salafisten in Nederland maken 
bezwaar tegen het verbod op de verkoop van de 
boerka in Marokko. Zij nemen hierbij echter niet de 
verantwoordelijkheid van de koning in relatie tot 
bescherming van de islam en de Marokkkaanse 
tradities met betrekking tot kleding van de vrouw 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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in acht. Niet gehinderd door enige kennis van 
grondwettelijke, politieke en religieuze 
verhoudingen in Marokko mobiliseren zij moslims in 
Nederland door ze in een slachtofferpositie te 
manoeuvreren. Er wordt gretig gebruik gemaakt 
van iedere vorm van gebeurtenissen en incidenten 
op snijvlak van religie en overheid om hun noties 
aan te reiken en moslims tegen de Nederlandse 
overheid,te mobiliseren. Dit zou kunnen leiden tot 
toenemende polarisatie in de Nederlandse 
maatschappij. 

Onrust rond 'Pegida Nederland' 
leidt tot oprichting 'Verenigd 
Rechts Nederland' 
De facebookpagina van de anti-islamactiegroep 
'Pegida Nederland', die al sinds de herfst van 2015 
actief was, is rond de kerstdagen van 2016 opeens 
verwijderd. Onduidelijk is precies waarom. Op 
sociale media denken sommige sympathisanten van 
Pegida dat het door een actie van linkse activisten 
komt, anderen denken dat de overheid erachter zit 
en de actiegroep heeft willen 'pesten'. De 
extreemlinkse actiegroep 'AFA Nederland' reageert 
vrijwel direct op de verwijdering van de pagina met 
de tweet: 'Goed nieuws! De Facebook pagina van 
Pegida, hun enige communicatiemiddel, is 
verwijderd door Facebook. Een grote klap voor 
Pegida'. 

Sinds 27 december 2016 is er weer een nieuwe 
facebookpagina van 'Pegida Nederland' actief. 
Pegida laat via Twitter weten dat ze pas na protest 
bij Facebook weer zijn toegelaten.Tevens heeft 
'Pegida Nederland' enkele back-up pagina's opgezet 
via alternatieve sociale media platformen als 
vk.com  en GAB. Tot nu toe hebben enkele 
honderden mensen de nieuwe facebookpagina 
geliked, veel minder dan de vele duizenden likes 
van de oorspronkelijke facebookpagina van 'Pegida 
Nederland'. 

Uit een onlangs gepubliceerd artikel op de website 
van 'Pegida Nederland' wordt duidelijk dat er 
onderlinge ruzies in de actiegroep zijn (geweest). 
Een deel van de actiegroep heeft zich blijkbaar 
afgesplitst en is onder de naam 'Verenigd Rechts 
Nederland' online verder gegaan. Het lijkt erop dat 

facebook.com/nederiandpegida.  
vk,com/public136393878 en gab.ailpegidanederland. 

een activiste, die ook actief is binnen de 
extreemrechste actiegroep Identitair Verzet, één 
van de initiatiefnemers van 'Verenigd Rechts 
Nederland' is. De eveneens sinds 27 december 
2016 actieve facebookpagina-  van deze nieuwe 
actiegroep heeft tot nu toe enkele tientallen likes, 
veel minder dan de oorspronkelijke en de nieuwe 
facebookpagina's van 'Pegida Nederland'. 

Opvallend is dat 'Verenigd Rechts Nederland' zich in 
eerste instantie op zijn nieuwe facebookpagina 
heeft gepresenteerd als 'de nieuwe Pegida-pagina': 
'Op de nieuwe pagina is iedereen welkom. Ook 
mensen met een andere mening over Pegida. 
Kritiek houdt je scherp zullen we maar zeggen!!'. 
Hierop reageert de 

Enkele dagen na de oprichting lijkt 'Verenigd Rechts 
Nederland' toch een eigen koers te gaan varen los 
van Pegida en is de profielfoto op Facebook 
veranderd in het logo van de beweging 'Pro Patria', 
die kortstondig actief was in de zomer van 2014. 
Een Pro Patria-demo tegen ISIS op 10 augustus 
2014, met een 'Mars voor de vrijheid' door de 
Schilderswijk in Den Haag, werd destijds bij de 
gemeente aangemeld door een andere, bekende 
activist van Identitair Verzet. De demonstratie, 
waarbij tientallen extreemrechtse actievoerders 

facebook.com/Verenigd-Rechts-Nederland- 
386945588308936/. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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aanwezig waren en rechts-extremistische symbolen 
werden getoond, werd uiteindelijk door de politie 
afgebroken toen er een confrontatie dreigde met 
een tegendemonstratie van linkse actievoerders en 
buurtbewoners uit de Schilderswijk. 

Voorts is op zondag 8 januari 2017 een 
maandelijkse demo van 'Pegida Nederland' in Den 
Haag geweest, zonder 
met een matige opkomst (ongeveer 40 personen) 
en vrijwel geen media-aandacht. Net  als bij de 
demo op 11 december 2016 was er geen 
georganiseerde tegenactie vanuit extreemlinks. 
Pegida heeft inmiddels via sociale media een nieuwe 
demo aangekondigd voor 5 februari 2017, dit keer 
in het centrum van Utrecht. 

'• Zie ook Weekbericht Internetmonitoring 33/2014. 

Commentaar monitorspecialist 
De qua omvang toch vrij bescheiden 
extreemrechtse scene in Nederland — zeker in 
vergelijking met Duitsland - kenmerkt zich al 
jarenlang door onderlinge (persoonlijke) ruzies en 
spanningen. Zo is in de laatste maanden de ruzie 
tussen 

openlijk en vrij 
heftig online gevoerd. Toch zijn er de laatste jaren 
geregeld initiatieven ontplooid om de 
(extreem)rechtse groepen en actievoerders samen 
te brengen bij acties en demonstaties rond 
gezamenlijk gedragen thema's (anti-islam, anti-
asielzoekers). Initiatieven als 'Pro Patria' in 2014 
en 'Pegida Nederland' sinds de herfst van 2015 zijn 
de bekendste voorbeelden. Echter, ook deze 
initiatieven zijn uiteindelijk niet gevrijwaard 
gebleven van onderlinge ruzies en verschillen van 
inzicht over de te varen koers. 

Onduidelijk is hoe verzwakt 'Pegida Nederland' is 
na de afsplitsing van 'Verenigd Rechts Nederland'. 
Het is inmiddels wel duidelijk dat 'Pegida 
Nederland' zonder de directe betrokkenheid van 

nauwelijks actievoerders 
mobiliseert. Het is onduidelijk of 	 er bij 
de volgende demo in Utrecht weer bij is. Ook de 
interne ruzie en het gedoe rond de facebookpagina 
zal het vertrouwen in de actiegroep geen goed 
hebben gedaan. 

Verder is de betrokkenheid en de rol van enkele 
activisten van Identitair Verzet bij initiatieven als 
'Pro Patria', 'Pegida Nederland' en nu 'Verenigd 
Rechts Nederland' opvallend. Hoewel de 

het nieuwe initiatief steunt, lijkt 
het erop dat 'Pegida Nederland' en 'Verenigd 
Rechts Nederland' vooral tegen elkaar vechten voor 
de aandacht van (extreem)rechtse actievoerders. 
Dit zal vooralsnog een brede gezamenlijke 
mobilisatie van extreemrechtse actievoerders voor 
acties en demonstraties in Nederland dwarsbomen. 

6 
*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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L Terrorisme 

Mogelijk zelfcensuur op 
jihadistische pagina's door 
aankondiging IRU 
Diverse media, waaronder de Volkskrant en het AD, 
berichtten zaterdag 14 januari 2017 over de 
officiële start van een 'internet referral unit' (IRU) 
bij de Nationale Politie. Deze unit moet enerzijds 
toezien op het opsporen en verwijderen van 
jihadistische content van het internet, en anderzijds 
op het strafrechtelijk vervolgen van personen die 
dergelijke content plaatsen. 

Het nieuws over de IRU is ook Nederlandse 
jihadisten niet ontgaan en wordt op jihadistische 
Facebookpagina's dan ook ter sprake gebracht. 
De jihadistische Facebookpagina 'Nahnu 
Muwahidoon' bericht bijvoorbeeld diezelfde dag nog 
alarmerend: 'Let goed op wat je plaatst op social-
media, niet alles wat je denkt of voelt hoef je uit te 
spreken op social-media. Het is triest wanneer een 
broeder of zuster achter de tralies verdwijnt en 
wordt blootgesteld aan de vernederende 
behandeling van de justitie. Denk ook aan je gezin 
en naasten die worden getroffen indien jij achter de 
tralies beland [sic.]'. Iemand reageert: 'Geen een 
voor de propaganda van de zionisten.. die jaarlijks 
zieltjes winnen voor hun terrorteam. Ach ja was te 
verwachten he'. 

Volkskrant. nl, 'Opsporingsdienst voor jihadpropaganda 
'officieel van start gegaan", 14 januari 2017. 

Commentaar monitorspecialist 
Het is niet de eerste keer dat jihadisten elkaar 
aansporen bedachtzaam en terughoudend te zijn in 
het gebruik van en de presentie op social media. 
Na de arrestaties en strafrechtelijke vervolging van 
de verdachten in de context-zaak in 2014/2015 —
waarbij een groot gedeelte van het bewijs in de 
zaak afkomstig was van sociale media — nam het 
veiligheidsbewustzijn van jihadisten op internet 
toe. De activiteit van jihadisten op het openbare 
deel van het Nederlandstalig internet nam sterk af 
en men verplaatste zich naar gesloten kanalen en 
andere — meer veilig geachte — platforms zoals 
Telegram. 

Het is voorstelbaar dat de aankondiging van de IRU 
een jongere generatie — die mogelijk onvoldoende 
bewust is van de strafrechtelijke gevolgen die het 
plaatsen van jihadistische propaganda met zich 
meebrengt — alerteert. Waarschijnlijk zullen zij zich 
daarom eerder in gesloten kanalen bewegen. Dat 
betekent echter niet dat daarmee de jihadistische 
ideologie volledig verdwijnt van het web. Beelden 
van de strijd in Syrië en propaganda van 
terroristische organisaties worden gedeeld in 
gesloten Telegramkanalen. Open sociale media, 
zoals Facebook en Twitter, worden juist gebruikt 
om in bedekte termen antidemocratische 
tendensen en informatie over de jihadistische leer 
te verspreiden. Hiermee balanceren ze vaak op de 
rand van wat wettelijk toelaatbaar is. Op die 
manier proberen zij nieuwe aanwas te werven voor 
het jihadistisch gedachtegoed en ze door te leiden 
naar de meer heimelijke jihadistische kanalen (zie 
ook elders in dit Weekbericht Internetmonitoring 
het artikel over de Facebookpagina 'de Zuivere 
Aanbidding'). Dit is een uitdaging voor diensten 
zoals de IRU; de berichten op Facebook zijn vaak 
niet strafbaar, omdat ze niet direct bedreigend zijn 
of terroristische groeperingen verheerlijken. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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De Zuivere Aanbidding legitimeert 
jihad op Facebook 
Onderzoek van het NRC Handelsblad toonde 
afgelopen weekend aan dat jihadistische 
propaganda op Nederlandse Facebookpagina's als 
`De Zuivere Aanbidding' nog welig tiert. In posts 
wordt de gewapende jihad gelegitimeerd door 
theologie te verbinden aan de strijd. Maar niet al te 
openlijk; Facebook verwijdert accounts die de 
gewapende jihad promoten. Naar aanleiding van 
het krantenartikel mengt één van de beheerders 
van de Facebookpagina, 

online discussies over de legitimering van jihad. 

In één discussie gaat de beheerder in op de relatie 
tussen ISIS en Nederland. Het feit dat Nederland 
zich door middel van deelname aan de anti-ISIS 
coalitie heeft gemengd in de strijd in Syrië en Irak, 
is reden geweest voor ISIS om Nederland tot vijand 
aan te merken. Had Nederland zich buiten het 
conflict gehouden, dan had ISIS zich bij defensieve 
jihad gehouden. Zo stelt hij: 

Een tweede thema dat aan bod komt betreft 
slavernij binnen de islam, relevant omdat ISIS het 
gebruik van slaven in het 'kalifaat' legitimeert. 
Volgens 	 is het houden van slaven 

, zo 
zouden slaven meer rechten en status hebben 
onder de islam. Dit zou onder meer blijken uit het 
feit dat 

'Sociale media wijzen de weg: 'geweld hoort bij de islam', 
Andreas Kouwenhoven, NRC Handelsblad, 13 januari 2017. 

	Nitk 
Vanuit de brede moslim-

gemeenschap of rechtspopulistische hoek is er 
vooralsnog niet of nauwelijks gereageerd op de 
berichtgeving rondom de Zuivere Aanbidding. 

Commentaar monitorspecialist 
De Zuivere Aanbidding is al jarenlang actief op 
Facebook. In de jaren dat ISIS op sociale media 
meer opkwam, waren de beheerders van de pagina 
openlijk voorstanders van de terroristische 
groepering. Zo reageerde beheerder 
in 2014, na de onthoofding door ISIS van de 
Amerikaanse James Foley met het optimistische 

Later werden steunbetuigingen via 
de pagina minder explicitiet. Zeker na de 
uitspraken in de Contextzaak van december 2015, 
waarin er ook veroordelingen voor opruiing met 
jihadistisch oogmerk via sociale media waren, 
richtte de pagina zich publiekelijk meer op 
religieuze thema's en hoe islam op de juiste manier 
te belijden. Veelal worden geleerden geciteerd als 
Ibn Taymiyah of Abdul-Wahab. Hun boeken worden 
door de meeste salafisten geweldloos uitgelegd, 
terwijl jihadisten in dezelfde boeken aansporingen 
tot geweld menen te lezen. Via links naar 
archiefwebsites als `justpaste.it' of 'archive.com', of 
verwijzingeri naar de versleutelde berichtendienst 
Telegram, werd (en wordt) wel nog steeds de 
mogelijkheid geboden naar jihadistische 
propaganda door te klikken. 

Sinds een half jaar ongeveer is er zowel meer 
activiteit op `De Zuivere Aanbidding', als aandacht 
voor onderwerpen die dichter tegen het jihadisme 
aanschuren, waarbij de sympathie voor ISIS 
opvalt. Dit is een ontwikkeling die al in 
verschillende weekberichten van de NCTV 
geconstateerd werd. De beheerders weten echter 
heel goed op het randje van vrijheid van 
meningsuiting en opruiende of haatdragende taal 
te balanceren, waardoor het lastig is dergelijke 
pagina's te laten verwijderen. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 34/2014. 
Bijvoorbeeld in Weekbericht Internetmonitoring 34/2016. 
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II. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Extreemlinks sluit zich aan bij 
brede linkse demo tegen rechts-
populistische politici 
Een aantal links-activistische en anti-racisme 
organisaties roept op sociale media, Indymedia.nl 
en de speciaal hiervoor in het leven geroepen 
actiewebsite Stopdehaat.nu  op om op vrijdag 20 
januari 2017 op de Dam en bij het Amerikaans 
consulaat in Amsterdam te demonstreren 'tegen het 
huidige (rechtse) politieke klimaat'. De 
demonstratie in Amsterdam vindt tegelijkertijd met 
vele soortgelijke demonstraties elders in de wereld 
plaats, op de dag van de inauguratie van de 
Amerikaanse president Trump. In Nederland is de 
focus van het protest naast Trump gericht op 
Wilders. 

De oproep voor de demo is verschenen in de 
Nederlandse, Engelse en Arabische taal en wordt 
gesteund door zeer diverse linkse organisaties 
(zoals Comité 21 maart, GroenFront, HTIB, DIDF, 
Emcemo, Internationale Socialisten, Studenten voor  

Rechtvaardigheid Palestina, Revolutionaire Eenheid, 
Wij Zijn Hier, The Refugee Circle, Strijd tegen 
Racisme, Feminist Club Amsterdam, Círculo 
Podemos Amsterdam en Nederlands Palestina 
Komitee). Deze organisaties maken zich zorgen om 
de positie van vluchtelingen en Ihbt'ers, om racisme 
en seksisme, om het milieu/klimaat, bezuinigingen, 
uitbuiting door de elite en om de verruwing van de 
omgangsvormen. Op Facebook geven ongeveer 550 
personen aan te zullen deelnemen aan de demo. 

De laatste dagen sluiten ook steeds meer 
extreemlinkse actiegroepen (zoals de Anti-
Fascistische Actie, diverse anarchistische groepen 
uit het hele land) en de bekende boegbeelden van 
extreemlinks zoals , 	I zich via oproepen 
op sociale media aan bij het protest. 
Vanuit extreemrechts is vooralsnog geen aandacht 
op sociale media voor de demo in Amsterdam. 

Overigens vindt op zaterdag 21 januari 2017 nog 
een demonstratie tegen de inaugaratie van Trump 
op het Museumplein in Amsterdam plaats. Onder de 
naam 'Women's March Amsterdam' vindt een korte 
mars van het Rijksmuseum naar het Amerikaanse 
consulaat plaats, vooral om op te komen voor 
vrouwenrechten. In de oproep op Facebook staat te 
lezen: 'Wij zeggen NEE tegen haat en JA tegen 
gelijke rechten en gelijke behandeling voor 
vrouwen, voor de LGBTQ-gemeenschap, voor 
religieuze en etnische minderheden en voor mensen 
met een beperking.' Ongeveer 1300 mensen geven 
op Facebook aan mee te zullen doen. Over de hele 
wereld vinden op zaterdag vele 'Women's March'-
protesten plaats, een initiatief vanuit de VS. 

Commentaar monitorspecialist 
Vanuit een gemêleerd gezelschap van links-
activistische en anti-racisme organisaties met 
diverse achtergronden wordt gedemonstreerd 
tegen de opkomst van rechts-populistische politici 
als Trump en Wilders. Opvallend is de 
aanwezigheid op vrijdag van diverse linkse 
migrantenorganisaties als HTIB (Turkse 
Arbeidersvereniging), DIDF (de Federatie van 
Democratische Verenigingen van Arbeiders uit 
Turkije in Nederland), de Marokkaans-Nederlandse 
belangenvereniging Emcemo en enkele organistaies 
die opkomen voor de Palestijnse kwestie. Hoewel 
de bedoeling van de demonstratie is om samen 
tegen de verrechtsing en 'haat' een vuist te maken, 
zijn er op sociale media toch ook oproepen te zien 
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(van bijvoorbeeld klimaatactivisten) om in een 
apart blok te gaan demonstreren zodat hun 
boodschap beter naar voren komt. Dit zou de 
samenhang en kracht van de demonstratie kunnen 
aantasten. 

Daarnaast kan uit berichten op sociale media 
worden opgemaakt dat ook extreemlinkse 
actievoerders, die aanvankelijk nog weinig 
interesse toonden voor de demo, zich willen laten 
zien tijdens de demonstratie in Amsterdam. Het is 
mogelijk dat extreemlinks poogt de demonstratie, 
waar mogelijk enkele honderden mensen op af 
zullen komen, te kapen voor haar eigen strijd 
tegen bijvoorbeeld de autoriteiten en de politie. 
Hierdoor is de voorstelbaarheid van een 
gewelddadige confrontatie met de politie groter 
geworden, hoewel het onwaarschijnlijk lijkt dat 
radicale actievoerders de gematigde links-
activistische demonstranten hiertoe in grote 
getalen kan aanzetten. 

Hoewel de 'Women's March Amsterdam' op 
zaterdag mogelijk meer demonstranten trekt dan 
de demo op vrijdag, worden hier weinig problemen 
verwacht. Er zijn geen specifieke oproepen vanuit 
radicaal of extremistisch links voor deze demo 
online verschenen. 

5 
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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. 
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vertrouwelijk document. Voor verder gebruik en/of 
verdere verspreiding van het weekbericht graag 
overleggen met DAS. Uw reacties zijn welkom op 
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1, Terrorisme 

Nahnu Muwahidoon deelt gratis 
Niqaabs uit 
Beheerders van de Facebookgroep 'Nahnu 
Muwahidoon' kondigden op 17 januari 2017 via hun 
pagina aan dat zij gratis Niqaabs [sluier die het 
gezicht bedekt en alleen de ogen vrijlaat] gaan 
uitdelen, als reactie op een wetsvoorstel tot het 
instellen van een gedeeltelijk verbod op 
gezichtbedekkende kleding. Op de pagina van 
Nahnu Muwahidoon werd geschreven: 'Wij zijn 
tegen de Niqaab-verbod en delen daarom gratis 
niqaab uit aan zusters die het willen dragen, en ook 
om zusters die er al een dragen een nieuwe te 
geven.' Gelijktijdig werden de 'zusters' er door de 
beheerders aan herinnerd dat er niet zomaar 
niqaabs besteld konden worden; de intentie deze 
om de juiste redenen te dragen moest duidelijk 
zijn: 'Vergeet niet dat het dragen van de niqaab een 
aanbidding voor Allaah alleen is, dus draag het met 
deze intentie, en niet als een soort hype vanwege 
de verbod.' Een week later, op 25 januari, werd 
gepost dat er al meer dan 200 verzoeken van 
'zusters' voor een niqaab waren binnengekomen: 
genoeg om de aanvragen voorlopig stop te zetten. 

Het wetsvoorstel over gezichtsbedekkende kleding, 
dat eind november 2016 werd aangenomen door de 
Tweede Kamer, moet nog worden goedgekeurd 
door de Eerste Kamer.' De vergaderingen hierover 
hebben de afgelopen weken voor verhoogde 
aandacht gezorgd van salafistische werkgroepen als 
'Blijf van mijn Niqaab af' en `Nahnu Muwahidoon'. 
Deze ophef werd verder aangewakkerd door de 
gebeurtenissen in Marokko: daar werd op 8 januari 
een verbod op de import, productie en verkoop van 
boerka's afgekondigd. Ook daar roerden met name 
salafisten zich tegen de beperkende maatregel. 

Commentaar monitorspecialist 
Het wetsvoorstel wordt door de aanhangers van de 
groepen, die overwegend salafistisch (en in het 
geval van nahnu muwahidoon als jihadistisch) te 
boek staan, geframed als onderdrukkend en 
intolerant jegens moslims. Deze harde, eenzijdige 
veroordeling van het wetsvoorstel wordt 
onderstreept door het uitdelen van de niqaabs. 
Jongeren die via 'Nahnu Muwahidoon' reageren, 
krijgen zo een eenzijdige visie opgedrongen 
omtrent het kledingstuk: de niqaab hoort bij een 
goede toegewijde moslima. Dit terwijl onder 
moslimgeleerden zeker geen consensus bestaat 
over de noodzakelijkheid van dit specifieke 
kledingvoorschrift voor vrouwen. Het kledingstuk 
heeft al jaren binnen moslimgemeenschappen 
(buiten de golfregio) een omstreden status, zoals 
ook het recente verbod in Marokko aantoont. 

Moslims worden door groepen als "Nahnu 
Muwahidoon' en 'Blijf van mijn Niqaab af' 
gemobiliseerd door ze in een slachtofferpositie te 
manoeuvreren. In antwoord op de slachtoffering 
van niqaabdraagsters (waarbij zij zichzelf zuiver 
beschouwen als 'toegewijde moslima's') wordt hen 
ook een duidelijk handelingsperspectief aangereikt. 
Het uitdelen van de niqaabs wijst erop dat deze 
wet uitgedaagd zal (blijven) worden vanuit deze 
kringen. Mogelijk kan dit leiden tot confrontaties 
met autoriteiten en oplopende spanningen rondom 
dit controversiële kledingsstuk. 

De Eerste Kamer heeft op 17 januari hierover vergaderd. Het 
voorlopig verslag is terug te lezen via 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170123/voorlopio   
verslag 
Zie ,.•:'e ,--_,kbericht Internetmonitoring 2/2017. 
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II. Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Bekladdingen en vernielingen door 
extreemlinks 
Een politiebureau in Dordrecht is in de nacht van 
donderdag 19 op vrijdag 20 januari 2017 beklad 
met de tekst 'bloed aan je handen'. De bekladding 
met zwarte verf wordt anoniem geclaimd op 
Indymedia.nl. De actie wordt daar in verband 
gebracht met de arrestatie met dodelijke afloop van 

;?, 
4-1De familie claimt bewijzen in de vorm van 

foto's te hebben. Het resultaat van een door de 
familie aangevraagde contra-expertise van de 
doodsoorzaak wordt spoedig verwacht. De 
rijksrecherche doet nog onderzoek naar het 
optreden van de agenten. 

Extreemlinkse actievoerders, en met name gem 
Etwa , hebben op sociale media aandacht 
gevraagd voor deze zaak. 	j heeft de 
bekladdingsactie op Facebook meteen goedgekeurd 

Overigens verwijst zij op Facebook 
naar een artikel van haar hand uit 2015 over 
geweld door politie in het cellencomplex van 

NOS.nl, 'Man overleden na aanhouding in Amersfoort', 16 
januari 2017. 

Houten. De gebeurtenissen van afgelopen week 
zouden haar verhaal onderstrepen en aantonen dat 
er niks is veranderd sindsdien. 

Voorts zijn afgelopen weekend (20-22 januari 2017) 
diverse ING-kantoren beklad en zeker negen 
pinautomaten vernield in Den Haag. Teksten als 
`Fuck de ING' en anarchistische symbolen werden 
daarbij met rode en zwarte verf aangebracht. De 
acties zijn opgeëist in een verklaring van 
'Autonomen Den Haag' op Indymedia.nl en hun 
eigen website. Daarin wordt gesteld dat de acties 
zijn uitgevoerd uit solidariteit met de anarchistische 
'kameraden' die terecht staan voor enkele 
bankovervallen in Duitsland. 

Op de website van 'Autonomen Den Haag' wordt 
tevens gesteld dat anarchisten op zaterdag 21 
januari 2017 honderden pamfletten hebben 
verspreid in de Haagse Schilderswijk en bij station 
Hollands Spoor. De pamfletten geven een overzicht 
- vanuit de visie van de anarchisten - van de 
ontwikkelingen na de 'moord' op Mitch Henriquez en 
de daarop volgende opstand tegen de politie in de 
Schilderswijk. 'Op deze manier willen wij 
buurtbewoners informeren over hoe het nou zit met 
de moordenaars van 	! de klopjacht op mensen 
die in opstand kwamen en de noodzaak tot verzet. 
Wij willen hiermee een bescheiden tegenwicht 
bieden aan de onophoudelijke PR-machine van de 
politie en de gemeente', aldus de tekst in het 
pamflet. 

Commentaar monitorspecialist 
Extreemlinks roept al enige tijd op tot actie tegen 
vermeend racistisch, gewelddadig en repressief 
politieoptreden in Nederland. De gebeurtenissen in 
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Amersfoort zouden koren op de molen zijn indien 
inderdaad zou blijken dat de man mede door 
geweld van de politie om het leven is gekomen. 
Waarom een politiebureau van Dordrecht doelwit 
van de bekladding is, is vooralsnog onduidelijk en 
lijkt op het eerste gezicht een toevallige en 
praktische keuze van de dader(s) te zijn geweest. 
Een dergelijke bekladding kan erg intimiderend 
overkomen op agenten en buurtbewoners. 

Anarchisten hadden voor afgelopen weekend in 
diverse landen acties aangekondigd om solidariteit 
te tonen met de twee (Oostenrijkse en Portugese) 
'kameraden' die in Duitsland nog terecht staan voor 
bankovervallen. Hierop zijn de bekladdingen en 
vernielingen bij ING terug te voeren. Hun 
rechtszaak is op maandag 23 januari 2017 
begonnen en kan nog maanden duren. In 
december 2016 werd 

in deze zaak al vrijgesproken. Daarvóór 
hebben anarchisten in Nederland reeds diverse 
solidariteitsacties, vaak gericht tegen banken, 
gehouden. Het vernielen en overvallen van banken 
worden binnen de anarchistische scene als 
'onteigening' en gelegitimeerde methodes gezien. 

' kaart 'hypocrisie' aan 
,t4itt? 

Op het YouTube-kanaal van'  
verscheen op 18 januari 2017 een video waarin 

een verklaring afgeeft over een volgens 
hem mislukte aanslag op een vooraanstaande 
'moslimleider'. Het gaat om een incident dat 
plaatsvond in maart 2016, waarbij W-7 h,o.„. op 
heterdaad werd betrapt met een doorgeladen 
pistool. Hij had een briefje bij zich met een adres 
waar volgens hem een ISIS-aanhanger woonde 
waar hij zich naar eigen zeggen tegen wilde 
beschermen. De man is onder strenge 
voorwaarden, en na het uitzitten van zijn 
voorarrest, op vrije voeten gesteld. Volgens 
deskundigen die 

L, 	 onderzochten zou hij iedere 
terrorist dij hij tegenkomt dood willen schieten. Ook 
trof de politie op zijn computer filmpjes aan waarin 
de man moslims oproept te bekeren, doen zij dit 
niet dan moeten zij dit met de dood bekopen. 

, 	• -"Man veroordeeld voor plannen moord op Hilversumse 
moslimextremist', De Gooi- en Eemlander, 17-01-2017 

Deskundigen die: eerder dit jaar onderzochten 
zeggen dat de verdachte tegen hen heeft gezegd 
dat hij iedere terrorist die hij tegen komt dood zal 
schieten. 

Op een computer bij hem in 
trof de politie filmpjes aan waarin de man moslims 
oproept zich te bekeren tot het Christendom. 
Weigeren zij dit dan zullen ze sterven. 

Aan de hand van dit voorbeeld beticht 
	

de 
media en politiek van het bewust wegkijken van 
incidenten ('de dreiging') jegens moslims. Volgens 

wordt de dreiging tegen moslims 
weggemoffeld en gebagatelliseerd, en de dreiging 
die uitgaat van moslims juist breed uitgemeten en 
toegeschreven aan de islam. Hij stelt: 	,moa 

verwijst vervolgens naar Context-zaak 
waar de zwaarste straf 7 jaar bedroeg, terwijl het 
OM in deze zaak 4 jaar heeft geëist en de dader 
inmiddels onder strenge voorwaarden op vrije 
voeten is gesteld. Volgens 	zijn alle 
ingrediënten voor het benoemen van dit incident tot 
een terroristische aanslag aanwezig, maar is er 

sluit af met een advies aan zijn 
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Commentaar monitorspecialist 
Het vertoog van 	resoneert vooral in 
kringen van gelijkgestemden. Op salafistische en 
ook jihadiStische Facebookpagina's wordt de video 
gedeeld en krijgt instemmend commentaar. De 
aantijgingen van 	 jegens zowel de 
overheid als de media zijn niet nieuw.4. 
stelt de veronderstelde 'hypocrisie' van, en het 
'meten met twee maten' door de overheid al lange 
tijd aan de kaak. In verschillende vormen - onder 
zijn eigen alias 	op sociale media, 
middels diverse preken, alsook via zijn stichting 
'Bewust Moslim', laat hij zijn pleidooi horen. 
Vooralsnog leidt dit enkel bij gelijkgestemden tot 
weerklank. Het idee Het gevaar schuilt er in dat 
ook in gematigde kringen weerklank is voor het 
vertoog van 	Het idee van het 'meten 
met twee maten' leeft namelijk breder (in 
moslimgemeenschappen) en wordt ook politiek 
uitgedragen door DENK. Dit kan wantrouwen 
aanwakkeren jegens de overheid en voedt mogelijk 
antidemocratische tendensen. 

Oppositiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad 
- waaronder NIDA - waren daar kritisch over en 
hebben om uitleg gevraagd. 

Als reactie op de Israëlische vlag projecteerde het 
Rotterdamse gemeenteraadslid Nourdin El Ouali 
(NIDA) vervolgens een paar dagen later een 
Palestijnse vlag op het Rotterdamse stadhuis. Op 
Facebook stelt hij dat 'de internationale solidariteit 
van Rotterdammers op internationaal recht berust. 
Als het stadsbestuur dit niet principeel en 
consequent namens Rotterdam uitdraagt, dan doen 
Rotterdammers het zelf wel. Dan 'beamen' we 
gewoon zelf de vlag op het stadhuis en tonen we 
ons solidair met een bezet volk in verzet'. 

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb 
heeft Nourdin El Ouali op zijn vingers getikt voor de 
actie en gesteld dat hij het 'zeker geen tweede keer' 
moet doen. Aboutaleb stelt dat 'je niet je politieke 
propaganda op het gebouw van een ander mag 
projecteren. Al is het een gemeenschapshuis; het 
gebouw heeft ook een eigenaar'. 

Vlaggenkwestie Rotterdams 
stadhuis loopt hoog op 
De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is het 
mikpunt van spot en hoon geworden in een 
voortslepende discussie over het projecteren of 
hijsen van enerzijds de Israëlische en anderzijds 
de Palestijnse vlag op het stadhuis in Rotterdam. 
De kwestie begon op 10 januari 2017 toen de 
Israëlische vlag halfstok werd gehesen in opdracht 
van locoburgemeester Joost Eerdmans, vanwege 
een aanslag met een vrachtwagen in Jeruzalem. 

.Onduidelijk is hoe hij aan deze informatie 
komt.De ultra-nationalistische Facebookpagina van 
dutchturks.nl stelt echter dat 
over 'betrouwbare bronnen' beschikt en dat het 
'regent van kritiek op de burgemeester van 
Rotterdam'. 

Op de Facebookpagina's van dutchturks.nl en 
zijn diverse gebruikers grof en 

agressief richting Aboutaleb: 'zionisten hond', 'zijn 
hele stamboom is verkankerd' en 'Elhamdulilah door 
deze varkens worden wij pas eenheid en de profetie 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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zal uitkomen'. Een ander haalt een morbide 
vergelijking van stal, die vorig jaar haar herintrede 
deed in de Nederlandse discussie op de 
Facebookpagina van DENK: 'Zoals Malcom X al 
voorspelde, je gaat ze steeds meer zien, de House 
negro'. Sommigen gaan nog een stap verder en 
ontwaren een 'complot': 'Herken de VERRADERS 
van HUMANITY onder ons!!! Was het Aboutaleb niet 
die de Israelische vlag halfstok ging hangen toen 
een dappere Palestijnse Verzetsstrijder op een 
aantal Terroristische Zionisten (BEZETTERS) ging 
inrijden en zo de wereld van 4 Terroristische 
Zionisten heeft verlost...???'. 

De Facebookpagina van Dutchturks doet zelf ook 
nog een duit in het zakje en stelt dat 'uit Wikileaks 
documenten blijkt dat de Amerikanen Aboutaleb als 
één van hun belangrijkste moslimcontacten in 
Nederland beschouwden'. 

Commentaar monitorspecialist 
De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb kreeg 
eind vorig jaar al diverse agressieve reacties en 
verdachtmakingen over zich heen vanuit de 
extreemlinkse en anti-racistische hoek vanwege 
het demonstratieverbod en de arrestaties bij de 
intocht van Sinterklaas in Rotterdam op 12 
november 2016. Ook kan Aboutaleb al geruime 
tijd rekenen op verhoogde negatieve aandacht 
vanuit de Nederlandse salafistische beweging. 

In de aanloop naar de landelijke verkiezingen op 
15 maart 2017 lijken sommige groepen, waaronder 
in toenemende mate nationalistische Turken en 
pro-Palestinagroepen, meer op de man dan op de 
bal te spelen door de persoonlijke religeuze 
overtuiging van Aboutaleb onderdeel te maken van 
de maatschappelijke discussie. In dat opzicht 
voeren islamitische groepen langzamerhand de 
boventoon in de hetze tegen Aboutaleb, waar tot 
voor kort vooral rechtsextremistische of xenofobe 
groeperingen Aboutaleb in het vizier hadden. 

De aanhoudende emotionele en agressieve toon 
van het debat (zeker omtrent Israël en de 
Palestijnse gebieden) zorgt echter in toenemende 
mate voor polarisatie tussen — en vooral binnen —
diverse etnische of religieuze bevolkingsgroepen in 
Nederland. Het valt zodoende niet uit te sluiten dat 
de haatdragende en agressieve retoriek na afloop 
van de verkiezingstijd aanblijft, waarbij 
'vlagmomenten' eerder als politiek statement dan 
als teken van medeleven worden gezien en 
zodoende inzet van een politieke strijd worden. 

Zie NCTV Weekbericht Internetmonitoring 47/2016. 
Zie NCTV Weekbericht Internetmonitoring 50/2010. 
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I. Terrorisme 

Dood van dochter Awlaki maakt 
heftige emoties los 
Bij een aanval door Amerikaanse militairen in 
Jemen zijn zondag 29 januari 2016 tientallen 
mensen om het leven gekomen. De militaire actie 
was gericht op leden van al Qa'ida. Volgens het US 
Central Command, dat de militaire operaties in het 
Midden-Oosten leidt, hebben de commando's 
belangrijke informatie over mogelijke terroristische 
aanslagen van AQAS in handen gekregen. Volgens 
bronnen binnen het Pentagon gingen er veel zaken 
mis: zo sneuvelde een Amerikaanse soldaat en 
raakten er meerdere soldaten gewond.' Daarnaast 
bevinden zich volgens mediaberichten bij de aanval 
onder de doden veel vrouwen en kinderen. Ook de 
achtjarige dochter van de Amerikaans-Jemenitische 
al Qa'ida-ideoloog Anwar al-Awlaki, Nouara al-
Awlaki, zou bij de aanval zijn omgekomen. 

Op een Telegramkanaal dat wordt beheerd door al 
Qa'ida werd het nieuws bekend gemaakt. 
Het nieuws van de dood van het meisje werd direct 
overgenomen op enkele prominente 
Nederlandstalige jihadistische Facebookpagina's. 
'De Zuivere Aanbidding' meldt: 'de terreurstaat VS 
heeft haar eerste wees gemaakt, nadat haar 
onschuldige vader in Yemen op een laffe 
genadeloze wijze door een drone gedood werd. 
Hiermee werd de honger van de bloeddorstige 
terreurstaat nog lang niet gestild. Twee weken later 
hebben ze in Yemen ook haar 16-jarige onschuldige 
broer op dezelfde laffe genadeloze wijze gedood'. 

'Amerikaans meisje van 8 sterft bij eerste commando-
operatie van Trump: "Zowat alles liep verkeerd"', Het 
Nieuwsblad, 01-02-2017. 

De reacties zijn eensgezind en geven vooral blijk 
van verdriet. Iemand stelt: 'Ya Allaah! Speechless 
[...] Zelfs in onze eigen landen zijn we niet meer 
veilig'. Op een populaire Facebookpagina onder 
moslims, 'Islam en Meer', is het nieuwsbericht ook 
gedeeld. Hierop zijn honderden uitingen van rouw 
geplaatst. 

Commentaar monitorspecialist 
De emotie die is ontstaan na de dood van Awlaki's 
dochter was te voorspellen. De dood van zowel 
Anwar al Awlaki — de aan al Qa'ida gelieerde 
Amerikaans-Jemenitische imam — alsmede zijn 
zestienjarige zoon in 2011, ten gevolge van een 
drone-aanval uitgevoerd door het Amerikaanse 
leger, staan nog goed in het geheugen van 
jihadisten gegrift. Awlaki is bekend geworden door 
zijn religieuze, jihadistische toespraken die hij 
verspreidde via internet. Hij werd ook wel 
omschreven als de 'Bin Laden' van het internet en 
gold als inspirator voor vele jihadisten. Ondanks 
zijn dood zijn zijn toespraken nog razend populair; 
ook onder Nederlandse salafisten en jihadisten. 

Nog steeds wordt Amerika door jihadisten gehekeld 
om de aanval op de in hun ogen onschuldige imam. 
De drone-aanval enkele maanden later op zijn zoon 
Abdulrahman Anwar al-Awlaki, bevestigde 
nogmaals de perceptie dat Amerika zich schuldig 
maakt aan moord op onschuldigen. Onbegrip, 
verdriet en woede over de dood van de achtjarige 
dochter van Awlaki beperken zich niet alleen tot 
jihadistische kringen, maar worden ook in bredere 
moslimkringen gevoeld. De aanval in Jemen is de 
eerste door president Trump geaccordeerde 
militaire aanval onder zijn bewind. Trump staat 
daarnaast in de schijnwerpers om zijn omstreden 
maatregelen om bepaalde groepen moslims te 
weren. Deze combinatie kan in de bredere 
moslimgemeenschap de perceptie voeden dat 
Amerika — en daarmee het Westen — een oorlog 
voert tegen moslims (zie ook de bijdrage over 
'muslimban' elders in dit Weekbericht). Dit kan een 
voedingsbodem zijn voor radicalisering, of een 
katalysator vormen voor personen die hier vatbaar 
voor zijn. 

2  Zie Weekbericht Internetmonitoring 37/2016. 
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Vertroebelde berichtgeving 
Quebec zet spanningen op scherp 
Bij een aanslag op een islamitisch cultureel centrum 
in de Canadese stad Quebec op zondagavond 29 
januari 2017 zijn zes mensen omgekomen en 
zeventien mensen gewond geraakt. Na afloop van 
het avondgebed opende een 27-jarige schutter het 
vuur op de aanwezige moskeegangers. Na zijn 
daad belde de schutter zelf de politie op om zich 
over te geven. 

In de eerste 24 uur na de aanslag op de moskee 
zijn de feiten en fictie moeilijk van elkaar te 
scheiden in de aanhoudende stroom 
nieuwsberichten. Veel nieuwsberichten baseren zich 
op 'ooggetuigen' of verslagen die op Twitter zijn 
gedeeld. De discussie over de aard en achtergrond 
van de dader(s) verdringt al snel het feitenrelaas 
wat druppelsgewijs door de Canadese autoriteiten 
gemeld wordt aan het publiek. Zo brengen sommige 
Canadese en internationale nieuwsredacties al snel 
naar buiten dat 'twee aanvallers, geheel in het 
zwart gekleed' luid roepend 'Allahu Akbar' de 
moskee waren binnengevallen. Als de politie 
zijdelings opmerkt twee verdachten gearresteerd te 
hebben (waarvan later één verdachte onschuldig 
blijkt te zijn) gaat al snel op Twitter het gerucht 
rond dat de daders - 

zouden zijn 

Diverse gebruikers - waaronder veel extreem-
rechtse Twitteraars - verspreiden dit bericht. Al 
snel blijkt echter dat het om twee Canadese 
staatsburgers gaat, waarvan één 27-jarige 
verdachte en één 29-jarige getuige die abusievelijk  

werd gearresteerd door de Canadese politie. De 
verwarring is compleet als ten onrechte word 
vermeld dat de 29-jarige Canadese getuige van 
Marokkaanse afkomst de politie zou hebben gebeld, 
wat de verdachte zelf gedaan bleek te hebben. 

Op Nederlandse extreemrechtse en rechts- 
populistische webpagina's werd aanvankelijk stellig 
benadrukt dat de daders moslims en/of asielzoekers 
zijn en werd ervoor gewaarschuwd dat de media dit 
desondanks toch als een rechts-extremistische daad 
zullen presenteren. Ook zou er op besloten rechtse 
Facebook-groepen als 'Wilders.Wilders.Wilders' en 
'PVV buitengesloten..Wat nu?' gedreigd zijn met 
geweld, brandstichting, 'mosterdgas' en aanslagen 
op moskeeën. De Turks-nationalistische website 
`Dutchturks.n1' haakt in op de berichtgeving en wijdt 
er meerdere artikelen aan. De politie stelt in een 
reactie de berichten uit te zoeken. Als de Raad van 
Marokkaanse Moskeeën in Nederland (RMMN) haar 
bezorgdheid uitspreekt over de veiligheid van 
Nederlandse moskeeën, stellen reaguurders op de 
Facebook-pagina van 'Pegida Nederland' dat de 
RMMN bezig is met 'haatzaaien' en ten onrechte 
Nederlandse kiezers als gevaar bestempelt; 
'Het enige echte gevaar in de hele wereld is de 
Islam'. 

Op de links-populistische website 'Krapuul' wordt 
gesteld dat de aanslagpleger in Quebec is 
geïnspireerd door Trumps retoriek. 'De haters 
voelen zich sterk. De xenofoben roeren zich. De 
nazi's grijpen hun kans. Wees waakzaam, 
protesteer, ageer en maak spandoeken. Vergeet 
niet te stemmen. Antiracistisch. Om de haat-
tsunami te stoppen', aldus de oproep op 'Krapuul'. 
De salafistische stichting as-Soennah ziet in de 
aanslag een toenemende openlijke haat jegens 
moslims en linkt dit op Facebook aan de sympathie 
die de schutter gehad zou hebben voor de 
opvattingen van Donald Trump en Marine Le Pen: 
'hij postte regelmatig extreme reacties over 
vluchtelingen en feminisme'. 

Abusievelijk werd vermeld dat 

een van de daders was, terwijl hij juist bezig was 
eerste hulp te verlenen aan gewonde moskeebezoekers. 
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Het 
bekritiseert de genomen maatregelen na de aanslag 
door de NCTV en stelt dat het 'onderhand wel 
duidelijk [is] wat voor signaal de NCTV hiermee wil 
afgeven. Moslimhaters ga jullie gang maar, we 
zullen moslims en hun islamitische instellingen toch 
niet beschermen!'. Op Facebook verwijst de 
bekende prediker 	naar het SGP-
manifest dat deze week is verschenen en stelt dat 

de SGP een 
presenteert: 

Op Nederlandse jihadistische Facebookpagina's stelt 
men dat 'tijdens het bidden van salatul Isha' zes 
doden en acht gewonden zijn gevallen. Het 
jihadistische 'De Zuivere Aanbidding' stelt dat 
'wanneer men niet intellectueel kan slagen zullen ze 
je misbruiken en aanvallen. De zogenaamde 
beschaafde wereld zou zich moeten schamen voor 
hun fanatici en racistische gedrag, deze 
zogenaamde waarden van vrijheid en gelijkheid zijn 
al blootgesteld en dat is de val van de criminele 
kapitalistische systeem'. Een reaguurder vraagt 
sarcastisch of de moslims in Quebec nu ook een 
'not in my name opkomst' krijgen - of is deze enkel 
voorbehouden aan het blanke ras?'. 

In dit manifest is de houding van de SGP te lezen tegenover 
de Islam, evenals de manier waarop de SGP Nederland wil 
beschermen tegen de 'radicale uitwassen' er van. 
< https://~,v.sgp.n1 /actueelimanifest—islam-in-
nederland/6125 >, gepubliceerd op 31 januari 2017. 

Commentaar monitorspecialist 
De haastige en voorbarige wijze waarop in de 
eerste 24 uur na de aanslag op het islamitische 
culturele centrum in Quebec door diverse 
nieuwsredacties verslag is gedaan, heeft het 
initiële discours flink verstoord. De afschuw over de 
aanslag en het afzweren van geweld jegens 
religieuze instellingen werd al snel 
ondergesneeuwd door een emotionele discussie en 
veel speculaties over de aard en afkomst van de 
dader(s). 

Waar rechtsextremistische gebruikers bij een 
aanslag op een Nederlandse moskee in Enschede in 
2016 overwegend bleven zwijgen heeft de 
abusievelijke stroom aan berichten over de daders 
('Syrische vluchtelingen' of 'daders van 
Marokkaanse afkomst') een berichtenstroom op 
gang gebracht die - ook na een rectificatie van alle 
nieuwsredacties - in het minste geval een 
wantrouwen jegens de 'reguliere media' laat zien 
en in sommige gevallen zelfs verkapte instemming 
met de aanslag op de moskee door rechts-
extremisten. Dergelijke reacties vormen koren op 
de molen voor de Nederlandse salafistische 
beweging (evenals ultra-nationalistische Turken), 
die geen kans onbenut laten om het voorval te 
framen als 'een aanval op de gehele islam' door de 
'toenemende haat', waaronder ook in de 
Nederlandse samenleving, om zodoende het 
gepercipieerde slachtofferschap breder aan te 
zetten voor haar achterban. 

Deze wisselwerking tussen extreemrechtse, 
salafistische of ultra-nationalistische gebruikers op 
Nederlandse sociale media - waarbij aanslagen, 
slachtoffers of maatschappelijke rouw al snel geen 
rol van betekenis meer spelen en de aard en 
achtergrond van de dader prevaleert - draagt bij 
aan een reeds gepolariseerd klimaat. De wijze 
waarop in onderhavig geval verslag is gedaan van 
de aanslag op de moskee in Quebec is verklaarbaar 
door de concurrentiedrift tussen nieuwsredacties, 
Twitteraars en journalisten, maar is niet in alle 
gevallen te rectificeren: 'nieuws' dat eigen 
denkbeelden bevestigt wordt geconsumeerd, 
nadere berichtgeving valt weg of krijgt lang niet 
zoveel aandacht. 

NCTV Weekbericht Internetmonitoring 43/2015. 
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II. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

`Muslimban' Trump ook 
polariserende effecten in 
Nederland 
Op 27 januari 2017 kondigde de Amerikaanse 
president Trump per decreet aan Syrische 
vluchtelingen voor onbepaalde tijd te weren en de 
instroom van personen uit zeven moslimlanden 
tijdelijk stop te zetten, ook als zij al in het bezit zijn 
van een verblijfsvergunning (greencard). De 'ban 
op moslims', inmiddels voor greencardhouders al 
deels opgeschort door een federale rechter, leidde 
internationaal tot ophef en protesten, ook in 
Nederland. Zo uitten Nederlandse jongeren op het 
forum Marokko.nl stevige kritiek op het decreet van 
president Trump: 'moslims weren, maar 
ondertussen wel die landen naar de klote 
bombarderen. Smerige racistische pig'. Een ander 
stelde dat 'het onder Satan Obama niet veel beter 
was'. Rechtspopulisten spraken hoofdzakelijk hun 
vreugde uit over de ban en stelden dat Europa 
hetzelfde moet doen - hoewel enkelen boos waren 
dat niet ook personen uit Saudi-Arabië geweerd 
zullen worden. Jihadisten reageerden ook verheugd 
op het nieuws. Zoals een sympathisant van ISIS 
schreef op Telegram: 'als het aankomt op het 
opdelen van de wereld in twee kampen en het 
ondermijnen van de vreedzame co-existentie tussen 
moslims en niet-moslims, heeft het kalifaat een 
vriend gevonden in Trump, omdat hij "stom genoeg 
is het voor ons te doen". Andere jihadisten gaven 
aan dat de ban 'het bewijs zou zijn voor de ware 
aard van Amerika', waarbij er gedoeld werd op de 
vervolging van soennieten wereldwijd. 

Vanuit mainstreamhoek spraken mensen hun 
verontwaardiging uit over de moslimban. Vanuit 
links werden er protesten georganiseerd om steun 
voor vluchtelingen te tonen. Zo werd er op 
woensdag 1 februari op het Malieveld in Den Haag 
door ruim 5000 mensen geprotesteerd tegen 
Trumps moslimban, onder de noemer 'Holland 
Against Hate'. Hierbij waren veel mensen van 
politieke en maatschappelijke organisaties 
aanwezig, zoals PvdA, SP, D66 en Denk. Na afloop 
van de betoging was het kort onrustig: 

rump's Immigration Order is a Propaganda Victory for 
ISIS', Charlie Winter, The Atlantic, 30 januari 2017. 

extreemlinkse actievoerders van de Anti- 
Fascistische Actie (AFA) gooiden een rookbom en 
probeerden een politieblokkade te doorbreken. 

Commentaar monitorspecialist 
De omstreden decreten van president Trump 
verscherpen niet alleen de tegenstellingen in de 
Amerikaanse maatschappij, maar hebben ook 
direct effect in Europa en Nederland, waarbij 
groepen met verschillende meningen lijnrecht 
tegenover elkaar komen te staan. Politici die zich 
mengen in deze discussie, hebben eerder 
verscherpende dan een verbindende uitkomst, zo 
bleek ook uit het relatief felle debat in de Tweede 
Kamer op woensdag 2 februari, waarbij 
verschillende fractievoorzitters van premier Rutte 
eisten zich in fellere bewoordingen uit te spreken 
tegen de 'moslimban'. 

Het presidentschap van Trump schept het ideale 
rekruteringsklimaat voor extremisten van alle 
overtuigingen: jihadisten, maar ook links- en 
rechtsextremisten. Trump zwengelt met zijn 
maatregelen aan de ene kant anti-
moslimsentimenten aan die weerklank vinden 
onder extreemrechts en rechtspopulisten. Aan de 
andere kant voelen jihadisten zich hierdoor 
gesterkt in hun strijd: zij krijgen een legitieme 
reden te strijden, omdat ze verketterd worden door 
'het Westen'- een boodschap die zij zelf al jaren 
verkondigen. Extreemlinks kan bovenal met acties 
reageren op rechtse aanhangers. 

Ook in de bredere Nederlandse samenleving kan dit 
ervoor zorgen dat tegenstellingen verdiept worden. 
Moslims zullen zich, mede door het presidentschap 
van Trump, in generieke zin meer kwetsbaar 
voelen. Beperkende maatregelen, die in het 
bijzonder op deze geloofsgroep gericht zijn, voegen 
een dimensie toe aan reeds beleefde zorgen. 
Bovendien spelen de politieke ontwikkelingen aan 
de andere kant van de oceaan een rol bij de 
aankomende Tweede Kamerverkiezingen in maart. 
In dit licht zullen politieke uitspraken en concrete 
maatregelen in de Verenigde Staten ook de 
polemiek in eigen land blijven voeden. 
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(Extreem)Rechtse propaganda 
tiert welig op internet 
Extreemrechtse en rechts-populistische 
actiegroepen en Facebookpagina's hebben in de 
afgelopen dagen en weken diverse nieuwsberichten, 
geruchten en 'alternatieve feiten' gebruikt voor hun 
eigen online propaganda. In vrijwel alle propaganda 
komt het erop neer dat deze groepen en pagina's 
de islam, moslims, asielzoekers en de overheid als 
zondebok of gevaar zien, los van het feit of dit 
klopt. In de online reacties die daarop volgen van 
bezoekers van de pagina's of aanhangers van de 
actiegroepen komen geregeld bedreigingen en 
oproepen tot geweld of brandstichting jegens 
bijvoorbeeld moslims, moskeeën en opvangplekken 
of huizen voor asielzoekers voor. 

Enkele voorbeelden: 
• Direct na de aanslag op een moskee in 

Quebec (zie ook elders in dit Weekbericht) 
benadrukken diverse extreemrechtse en 
rechts-populistische webpagina's 
(onterecht) dat de daders moslim en/of 
asielzoeker zijn en wordt in besloten 
Facebookgroepen gedreigd met geweld, 
brandstichting, 'mosterdgas' en aanslagen 
op moskeeën. 

• Het afbranden van een huis voor 
statushouders in Twello afgelopen weekend 
wordt door onder meer de extreemrechtse 
groep 'Othala' online geprezen. 

• De daders van de verkrachting van een 
vrouw in Zweden, die vorige week live op 
Facebook werd uitgezonden, worden door 
Identitair Verzet en de NVU onomwonden 
en zonder bewijs als vluchtelingen 
('kansenparels') weggezet. 

• 'Pegida Nederland' framet op Facebook een 
schooluitje van een basisschool naar een 
moskee in Zeist als 'islamisering van de 
samenleving'. 

• Het Kameraadschap Noord-Nederland 
(KNNL) roept op haar Facebookpagina op de 
daders op te sporen van een recente 
diefstal van 21 alpaca's uit een wei in 
Noord-Nederland, in de reacties worden 
asielzoekers beschuldigd. 

• De brand in een voormalig zwembad in 
Culemborg dat als opvangplek voor 
asielzoekers zou gaan dienen, wordt online 
toegejuicht door diverse rechts-
extremisten.  

De lijst met berichten die door extreemrechtse en 
rechts-populistische actiegroepen en webpagina's 
de afgelopen weken voor eigen gewin online zijn 
gezet, is overigens veel langer dan hierboven. 

Commentaar monitorspecialist 
Dat extreemrechtse actiegroepen en rechts-
populistische pagina's nieuwsberichten en 
geruchten online inzetten voor eigen gewin, is niet 
nieuw. De afgelopen jaren is dhierse propaganda 
verschenen waarbij de islam, moslims, asielzoekers 
en zelfs de overheid werden neergezet als een 
bedreiging en zaken die bestreden moeten worden. 

De opsomming in dit bericht toont echter aan dat, 
ondanks het uitblijven van grootschalige 
demonstraties of andere protestacties tegen de 
islam of asielzoekers in de afgelopen maanden, 
extreemrechtse en rechts-populistische uitingen 
online er nog steeds volop zijn. En misschien wel 
meer en steviger dan ooit. De toon van de uitingen 
door extreemrechts op sociale media was al 
maanden heftig, maar lijkt door steeds meer 
mensen gehanteerd te worden. Voorheen waren de 
heftige uitingen uitzonderingen, nu lijken ze steeds 
meer regel te zijn. Dit zou het gevolg kunnen zijn 
van de opkomst van rechts-populistische partijen in 
veel westerse landen, de Brexit, het Oekraïne-
referendum en de verkiezing van president Trump 
in de VS. Hierdoor kunnen bepaalde mensen het 
idee krijgen dat de stevigere taal jegens 
vluchtelingen en moslims, maar ook jegens 'linkse 
media', de politieke elite en de EU, 'normaal' is en 
de norm is geworden. Zeker als ze dit ongestraft 
kunnen blijven doen. 

Bovendien komen er steeds meer signalen dat er in 
de besloten (extreem)rechtse groepen, op 
Facebook, waar minder goed zicht op is, een nog 
veel heftigere toon wordt aangeslagen dan in de 
openbare online bronnen. Al deze uitingen, 
openbaar of besloten, kunnen als voedingsbodem 
voor polarisatie en radicalisering of zelfs (rechts-) 
extremisme en terrorisme dienen. Tegelijkertijd 
moet geconstateerd worden dat extreemrechts in 
Nederland gefragmenteerd is door onderlinge 
ruzies en dat de slagkracht van organisaties, die 

Zie de reacties deze week op diverse besloten 
Facebookgroepen na de aanslag in Quebec en de oproep tot 
'liquideren' van DENK-kandidaat-Kamerlid Azarkan in 
december 2016 (Weekbericht Internetmonitoring 51/2016). 
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zich online vaak groter voordoen dan ze 
daadwerkelijk zijn, heel klein is. De extreme online 
uitingen vinden echter plaats in een tijd van 
politieke campagnes en verkiezingen waarin nadere 
accenten worden gezet in al gepolariseerde 
discussies. Dit vergroot het risico op een 
gewelddaad door een eenling. 

Asielrechtenextremisten beginnen 
nieuwe website tegen DT&V 
Via Indymedia.nl hebben asielrechtenextremisten 
onder de gelegenheidsnaam 'Stop deportaties! Stop 
DT&V! op 1 februari 2017 bekend gemaakt dat ze 
een website tegen de Dienst Terugkeer en Vertrek 
(DT&V) zijn begonnen: Stopdtenv.nl. De 
bekendmaking valt samen met de eerste werkdag 
van de 

waar de extremisten tevens melding van 
maken. Op de website Stopdtenv.nl wordt gesteld 
dat DT&V doelwit van acties zal blijven. Verder 
staan op de website een uitvoerige beschrijving van 
de organisatie van DT&V en waar deze zich bevindt 
in het gebouw van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie (V&J), namen, foto's en gegevens van 
medewerkers van DT&V, en een 'black list' van 
bedrijven die werk zouden verrichten voor DT&V. 

Commentaar monitorspecialist 
Detentie- en uitzetcentra voor uitgeprocedeerde 
asielzoekers, en tevens politici, (medewerkers van) 
instanties en bedrijven die zijn betrokken bij de 
uitvoering van het Nederlandse en Europese 
asielbeleid zijn alle geregeld doelwit van acties 
door asielrechtenextremisten. Het publiceren van 
persoons- en bedrijfsgegevens behoort al jaren tot 
de modus operandi van asielrechtenextremisten. 
Nog niet eerder werden echter zoveel namen van 
medewerkers van DT&V op een dusdanig expliciete 
wijze door actievoerders gedeeld. Dergelijke 
publicaties kunnen de opmaat vormen voor andere 
intimiderende acties zoals vernielingen, 
bekladdingen en home visits. 
Voor de bekladding vorig jaar van het woonhuis 
van de 10.2e 
werd een andere gelegenheidsnaam gebruikt, 
namelijk 'Sloop De Deportatiemachine!'. Het 
gebruik van gelegenheidsnamen voor dit soort 
acties door asielrechtenextremisten is al jaren 
gebruikelijk. Vaak zitten hier actievoerders van 
actiegroepen als de 'Anarchistische Anti-deportatie 
Groep Utrecht (AAGU)' en 'No Border' achter. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 34/2016. 
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Discla i mer 
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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buiten het 'kalifaat', worden verheerlijkt. Daarnaast 
wordt in een factsheet, soortgelijk aan de rubriek 
die voorheen ̀ Just Terror Tactics' heette: de modus 
operandi van het gebruik van het 'chemische 
wapen' sarin uitgelicht. 

In (internationale) reguliere media heeft de 
publicatie van 'Rumiyah 6' nauwelijks weerslag. 
Ook op sociale media, bijvoorbeeld op openbaar 
toegankelijke kanalen van de Nederlandse 
jihadistische beweging, wordt niet gesproken over 
het nieuwe propagandablad. Saillant is dat in 
jihadistische kanalen op Telegram juist wordt 
gewaarschuwd voor valse edities die de ronde 
doen: 'in a desperate attempt by the kuffar, they 
began to publish Fake issues of #IslamicState 
magazines. Be careful about clicking links'. 

Commentaar monitorspecialist 
Steeds meer begint het propagandablad `Rumiyah' 
te lijken op een aftreksel van het Arabischtalige 
weekblad 'al-Naba'. In 'Rumiyah' wordt steevast 
geput uit materiaal dat zijn oorsprong kent in het 
Arabisch en oorspronkelijk is gericht op 
onderwerpen die gaan over het reilen en zeilen in 
het 'kalifaat' (inclusief haar `wilayar). Slechts één 
enkel artikel kan worden beschouwd als 
'authentiek' en maar een klein deel van de inhoud 
is gericht op het Westen. Rurniyah, dat toch gezien 
moet worden als de opvolger van Dabiq, lijkt zijn 
doel - het intimideren van het Westen en de 
kruisvaarders en hen presenteren als de legitieme 
vijand - hiermee voorbij te schieten. Waar Dabiq 
zich tijdig wist te bedienen van internationale 
ontwikkelingen (zoals de hoge instroom van 
vluchtelingen naar Europa), speelt Rumiyah 
nauwelijks in op actualiteiten: de strijd in Mosul 
wordt praktisch genegeerd en de verheerlijking van 
de aanslag in Istanbul komt een maand na dato. 
Ook het presidentschap van Trump - koren op de 
molen voor het jihadistisch narratief - wordt niet 
aangehaald. Het is de vraag hoe effectief het 
propagandablad nog is en of het bijvoorbeeld nog 
een inspirerend effect heeft op aanhangers in het 
Westen, nu het blad steeds meer gericht is op 
interne zaken. Daarbij helpt de verwarring die is 
ontstaan door de verschijning van diverse nep-
versies van Rumiyah, waardoor jihadisten wordt 
ontraden het blad 'zomaar' te downloaden, in ieder 
geval niet. 

Zie NCTV Weekbericht Internetmonitoring 2/2017. 
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Terrorisme 

6': wederom een 
aftreksel van 'al Naba' 
De zesde editie van het op het Westen gerichte 
propagandamagazine van ISIS, `Rumiyah', 
verscheen afgelopen weekend op 4 februari 2016: 
iets minder dan een maand na de vijfde editie. 
De 44-pagina's tellende uitgave - die wederom in 
de gebruikelijke negen talen verscheen - lijkt qua 
omvang, opbouw en vormgeving weer sterk op de 
voorgaande edities. 
Op de voorkant prijkt een foto van de nachtclub 
Reina in Istanbul waar ISIS tijdens oudejaarsnacht 
een aanslag pleegde. In een artikel getiteld 
Shedding Light on the Blessed Operation in 
Istanbul' wordt de aanslag in Istanbul opgeëist en 
gelegitimeerd. Met name wordt in het artikel 
ingegaan op de moslims die zijn omgekomen 
tijdens de, zoals wordt gesteld, 'Blessed operation'. 
Zij worden afgeschilderd als mushrikeen (zij die ook 
andere goden aanbidden) en zijn volgens ISIS een 
legitiem doelwit voor aanslagen: 'The attack in 
Istanbul targeted the mushrikin in a place and time 
of their celebration. Many mushrikin and murtaddin 
were killed and wounded therein. Those who 
ascribed themselves to Islam, who were killed in 
this attack, brought it upon themselves by 
committing a deed that put themselves closer to 
kufr than to Islam, such that their mixing with the 
mushrikin made it impossible to distinguish 
between them. As such, their blood was spilled 
without blame'. 

Verderop in het propagandablad worden de pijlen 
gericht op Turkije's 'safe zone' voor opvang van 
vluchtelingen en bescherming tegen 
bombardementen. De 'safe-zone' wordt opgevoerd 
als weer een bewijs van Turkije's hang naar het 
Westen; een argument waarom Turkije als vijand 
moet worden gelegitimeerd. 

`Rumiyah 6' kent verder de gebruikelijke rubrieken 
waarin de meest recente aanslagen, binnen en 

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

Nepfoto Pechtold tussen radicale 
moslims verruwt online discussie 
Alexander Pechtold (D66) is verontwaardigd over de 
gemanipuleerde foto die Geert Wilders (PVV) op 5 
februari 2017 op zijn Twitterfeed heeft geplaatst 
met de begeleidende tekst: 'D66 wil Amsterdam 
afsplitsen als de verkiezingsuitslag tegenvalt. 
Pechtold demonstreert met Harnas-terroristen. 
Is dit de volgende stap?'. 

De tweet van Wilders lijkt een verwijzing naar de 
demonstratie tegen Donald Trump op 1 februari 
2017 op het Malieveld in Den Haag, waar naast 
honderden demonstranten en enkele politici -
waaronder Alexander Pechtold - ook een aanhanger 
van Harnas aanwezig was. Volgens het 
rechtspopulistische weblog GeenStijl was de 'D66-
leider goede sier aan het maken met zijn pregnante 
aanwezigheid op een manifestatie tegen haat, waar 
dus doodleuk jodenhaters rondbanjeren'. In de 
Volkskrant meent Pechtold dat Wilders zijn 
`aanhangt ophitst' tegen hem: 'met die 
gemanipuleerde foto suggereert hij dat ik daar de 
sharia sta te bepleiten. En dat doet hij dan precies 
op een moment dat ik inderdaad net bij een echte 
demonstratie ben geweest. Het is heel venijnig en 
suggestief. Je moet dan maar net doorhebben dat 
het om een andere demonstratie ging en dat mijn 
hoofd op het lichaam van iemand anders is geplakt. 

twitter.corn/geertwilderspvv/status/828502461421850624 
volkskrant.nl/binnenland/pechtold-tweet-wilders-is-

venijnige-vorm-van-ophitsing—a4458675/ 

Het is bewuste misleiding'. Op Twitter reageert 
Wilders: 'Hou op met klagen dramaqueen, je stond 
zelf te demonstreren tussen Palestijnse vlaggen, 
AFA-activisten en Harnas-vriendjes #hypocriet'. 

Op Nederlandstalige sociale media is er veel 
aandacht voor de montagefoto van Pechtold. 
Zo besteden enkele rechts-populistische 
Facebookpagina's die nadrukkelijk de PVV steunen, 
zoals 'PVV op één' en 'Wij staan achter Geert 
Wilders', aandacht aan de zaak. In de tientallen 
reacties op deze pagina's steunen velen Wilders en 
noemen ze Pechtold zelf 'nep' en 'ongeloofwaardig'. 
Ook zijn sommigen boos om weg te worden gezet 
als 'neonazi's' door Pechtold. Slechts een enkeling 
stelt dat de actie met een nepfoto misschien toch 
niet zo slim was. Het rechts-populistische blog 'De 
Dagelijkse Standaard' schrijft prominent en met 
instemming over hoe Wilders de 'hypocriete 
huilebalk Pechtold' aanpakt. Pechtold zou juist al 
jaren bezig om kiezers tegen Wilders op te zetten. 
'Als iemand mensen ophitst tegen een ander dan is 
het juist hij,' aldus DDS. Op deze pagina is sowieso 
veel steun voor Wilders en wordt flink afgegeven op 
de 'linkse media en politici', waartoe ook Pechtold 
behoort. Dat Wilders een nepfoto gebruikt, is geen 
issue. Het links-populistische blog Joop.nIstelt dat 
Wilders zijn aanhang ophitst en voor een gevaarlijk 
klimaat zorgt. Er worden vergelijkingen gelegd met 
Trump. Sommigen stellen dat het nu tijd wordt voor 
kiekjes van Wilders met Stalin, Hitler en Mussolini. 
Anderen stellen dat er minder aandacht aan alle 
tweets van Wilders moet worden besteed ('geen 
podium geven'). 

Commentaar monitorspecialist 
De montagefoto van Pechtold die Wilders op zijn 
Twitter heeft geplaatst gaat al rond op het internet 
sinds 2009. De ophef lijkt zich dan ook te 
concentreren op de boodschap (en de manier) 
waarop Wilders nu een montagefoto gebruikt 
zonder dit nadrukkelijk te vermelden. Ondanks dat 
er weinig reaguurders zullen zijn die daadwerkelijk 
denken dat Pechtold tussen radicale moslims 
demonstreert voor de invoering van 
shariawetgeving, verruwt dit het online debat en 
creeërt het een precedent waarmee aan de hand 
van gemanipuleerde foto's op de man kan worden 
gespeeld. Dit versterkt een reeds gepolariseerd 
klimaat en kan mensen tegen elkaar opzetten. 

itter.com/geettwilderspvv/status/828599435823288322  
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Kritiek op Israël na legaliseren en 
bouw Israëlische nederzettingen 
Spanningen tussen Israël en Palestina nemen toe, 
nadat het Israëlische parlement zo'n 4000 huizen 
die zijn gebouwd op privéterreinen van Palestijnen, 
met terugwerkende kracht heeft gelegaliseerd 
op 6 februari 2017. Illegale nederzettingen van 
Israël worden daarmee per wet legaal. Eerder die 
week kondigde Israël al aan nog eens 6000 extra 
nederzettingen te gaan bouwen op de Westelijke 
3ordaanoever. In Israël en daarbuiten wordt fel 
gediscussieerd over de controversiële wet, die 
overigens nog een grote kans maakt door de 
rechtbank te worden afgewezen. Kritiek kwam in 
Europa vanuit de overheden van Frankrijk en 
Duitsland - een zeldzaamheid, en ook minister 
Koenders sprak zich ertegen uit. De regering Trump 
heeft zich vooralsnog in stilzwijgen gehuld. 

Ook op Nederlandse webfora worden de 
ontwikkelingen op de voet gevolgd, zij het met 
mate. Op het jongerenforum `rinarokko.n1' is de 
kritiek met name gericht tegen moslimlanden die 
niet stevig genoeg zouden optreden tegen Israël. 
'Het is me een raadsel dat niet alle islamitische 
landen hiertegen opstaan en handelsverdragen 
tijdelijk bevriezen van Israël, maar nog steeds 
slapen. Praatjes vullen geen gaatjes...' Op 
Nederlands-jihadistische pagina's als Moslims in 
Dialoog werd een artikel over de aangekondigde 
nederzettingen gedeeld met de tekst: 'zie hier hoe 
schurkenstaat #Israel, 'de enige democratie in het 
Midden-Oosten', zich voortdurend bezighoudt met 
landroof & etnische zuivering'. Op de Zuivere 
Aanbidding werd Israël aangeduid als 
'schurkenstaat'. Een aanhanger reageerde: 'Moge 
Allah de staat Israel vernietigen...'. De discussie 
rond Israël en Palestina laaide voorts op door een 
commentaar van Artikel 1 - de partij van lijstrekker 
Sylvana Simons - op het ontslaan van columnist 
Abou Jahjah. Jahjah werd begin januari 2017 door  

de Belgische krant De Standaard ontslagen nadat 
hij een aanslag met een vrachtwagen op Israëlische 
soldaten 'noodzakelijk' en 'een verdedigingsrecht 
van een onderdrukt volk' noemde. Op een vraag 
van een Facebookgebruiker op de pagina van 
Simons' Artikel 1 ('jullie betreuren dat hij is 
ontslagen vanwege zijn mening'), reageerde een 
beheerder met `ja, dat heb je goed begrepen'. 
Raadsleden van de PVV in Den Haag willen de 
komst van Jahjah op 9 februari naar de 
Schilderswijk voor de promotie van zijn boek 
`Pleidooi voor de Radicalisering', mede in het licht 
van de gedane uitspraken dan ook verbieden. 
Jahjah heeft al jaren een controversiële status in 
België en Nederland. 

Commentaar monitorspecialist 
De spanningen tussen Israël en Palestina zijn al 
jaren een onderwerp van aandacht voor 
Nederlandse jihadisten, waarbij het conflict wordt 
geframed als een aanval op 'de 
moslimgemeenschap wereldwijd'. De Palestijnse 
zaak heeft een symbolische status in het mondiaal 
jihadistisch discours en wordt al jaren door 
jihadisten aangegrepen om aanhang en 
sympathisanten te winnnen. Spanningen die in een 
lokale context spelen, worden zo verheven tot 
internationaal probleem, één die moslims 
wereldwijd - en dus ook in Nederland - aangaat. 
De recente ontwikkelingen in het gebied sluiten aan 
bij de symbolische status van dit conflict. Deze 
duale framing van 'het onderdrukte volk' tegenover 
'de veroveraars' (us vs them), kan in het uiterste 
geval een legitimering vormen voor het gebruik 
van geweld. Dit bleek ook uit wat columnist Abou 
Jahjah schreef toen hij stelde dat 'het doel de 
middelen heiligt'. Naarmate de spanningen die 
voortvloeien uit het conflict tussen Israël en 
Palestina oplopen, is het voorstelbaar dat deze 
conflicten ook bij bepaalde groepen - waaronder 
Palestijnen die eerder hun toevlucht zochten in 
Syrië en zich nu ook onder de instroom van 
vluchtelingen naar Nederland bevinden - hun 
weerslag vinden en bestaande tegenstellingen in de 
Nederlandse maatschappij versterken. De reacties 
blijven tot nu toe beperkt in omvang. Actualiteiten 
kunnen voor reeds overtuigde jihadisten echter een 
trigger vormen om in actie te komen en een daad 
te stellen. Hoewel de online reacties vooralsnog 
niet uitzonderlijk emotioneel lijken, moet hiermee 
rekening worden gehouden. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring -zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Voorman Pegida Nederland boos 
op burgemeester van. Utrecht 
De demonstratie van de anti-islamgroep 'Pegida 
Nederland' is afgelopen zondag 5 februari 2017 in 
Utrecht anders verlopen dan de vorige 
demonstraties van de actiegroep. Er kwam slechts 
een handvol demonstranten opdagen op de door de 
gemeente aangewezen locatie: het Moreelsepark. 

was en is over die locatie zeer boos: 
hij wilde liever een demo in en een mars door het 
centrum van Utrecht. 

Uit protest kwam alleen de organisatie van Pegida 
Nederland opdagen, samen met enkele paspoppen 
die werden neergezet in het park. Voorafgaand aan 
het protest werd 	gearresteerd omdat 
hij de pers te woord stond op een voor hem 
verboden plek. Dat was namelijk op het 
Janskerkhof, waar een tegendemo van de linkse 
groep 'Utrecht Bekent Kleur' plaatsvond en waar 
enkele tientallen demonstranten aanwezig waren. 

werd na verhoor weer vrijgelaten. 

De dag erna kondigde 	via een video op 
Facebook aan dat hij volgend weekend terug zal 
keren naar Utrecht. En het weekend daarop weer. 
'We gaan kat en muis spelen.' Op Facebook laat 

burgemeester Van Zanen tevens weten 
dat hij, 	 heeft en zich door een 

    niet de les laat lezen. 

Voorts wijst 	erop dat hij alle 
rechtszaken tegen de autoriteiten tot nu toe 
gewonnen heeft (o.a. die over het tonen van het 
Pegida-logo met een hakenkruis in een prullenbak)  

en dus niet bang is voor een volgende, omdat hij 
vindt dat hij in zijn recht staat om in het centrum 
van Utrecht te demonstreren. Hij verwijst daarbij 
naar enkele andere demonstraties die recent in het 
centrum van Utrecht doorgang mochten vinden en 
op het feit dat er vanuit de Pegida-demo's zelf nooit 
enige problemen zijn uitgegaan. Alle onrust bij 
demo's werden veroorzaakt door extreemlinks, 
aldus 

Via Indymedia en sociale media roepen 
extreemlinkse actievoerders op alert te blijven op 
toekomstige demo's van Pegida Nederland en op te 
komen dagen voor een tegendemo mocht dat nodig 
zijn. Op Indymedia zijn enkele foto's van de Pegida-
organisatie van het protest van afgelopen zondag 
gepubliceerd met informatie over wie het zijn en in 
welke extreemrechtse kringen ze zouden verkeren. 

Commentaar monitorspecialist 
De reactie van 	 in de richting van de 
burgemeester is zorgelijk door de demonisering 
van het gezag. Dit gecombineerd met het gebrek 
aan respect kan de drempel tot het dreigen met of 
gebruik van geweld verlagen. 	 probeert 
Pegida in de slachtofferrol te manoeuvreren: 
anderen mogen wel demonstreren, wij worden 
tegengewerkt door de autoriteiten en het is 
extreemlinks dat ons gewelddadig bejegent. 
Daarbij lijkt 	 zich duidelijk gesterkt te 
voelen door eerder gewonnen rechtszaken. 

Daarentegen is het bij eerdere Pegida-demo's, 
waaronder ook in Utrecht, erg onrustig geweest. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat met name 
vanuit extreemlinks geregeld wordt gedreigd met 
fysiek geweld of met zwaar vuurwerk. In enkele 
gevallen is er inderdaad zwaar vuurwerk geplaatst 
op of gegooid naar de plek van de Pegida-demo. 
Dreigende confrontaties tussen extreemlinkse en 
extreemrechtse actievoerders konden slechts door 
tussenkomst van de politie in de kiem gesmoord of 
voorkomen worden. Een nieuwe confrontatie 
tussen beide groepen is dan ook bij toekomstige 
demonstraties niet uit te sluiten, hoewel de 
opkomst bij de laatste demo's steeds minder werd. 

*** Het s niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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1. Terrorisme 

'Jihad door propaganda' even 
belangrijk als 'jihad met het 
zwaard' voor ISIS 
Jihadwetenschapper Charlie Winter, verbonden aan 
het International Centre for the Study of 
Radicalisation and Political Violence (ICSR) in 
Londen, heeft op 14 februari 2017 een nieuw 
onderzoek gepubliceerd over de 
propagandastrategie van ISIS. Het onderzoek, 
getiteld 'Media Jihad: The Islamic State's Doctrine 
for Information Warfare' gaat in op de strategische 
communicatie die ISIS via propaganda uitdraagt, 
om inzicht te krijgen in de werking hiervan. Winter 
bestudeerde hiervoor een 55-pagina tellende ISIS-
uitgave, getiteld 'Media Operative: You Are A 
Mujahid Too'. Uit het Arabische document komen 
een aantal interessante observaties naarvoren. Zo 
blijkt dat elk narratief in de ISIS-uitgaven 
georkestreerd wordt door het media-apparaat: niks 
wordt aan het toeval overgelaten. De strategie 
draait om drie pijlers, die niet nieuw zijn, maar 
nooit eerder alle drie tegelijk werden gebruikt. 

Ten eerste dat elke uitgave een positieve basis 
moet hebben, zodat aanhangers zich verbonden 
voelen met ISIS. De aanhangers wordt een 
doemsenario geschetst, zodat ISIS zichzelf als 
positief alternatief kan aanbieden. Bijvoorbeeld: het 
westen is corrupt, terwijl ISIS wél de juiste normen 
en waarden hanteert. 

Ten tweede worden propagandauitgaven gebruikt 
om bepaalde gebeurtenissen te ontkennen of 
ontkrachten. Een voorbeeld hiervan is ontkenning 

1  'Media Jihad: The Islamic State's Doctrine for Information 
Warfare', ICSR & ISD, Charlie Winter, 14 februari 2017. 

met 'feitelijk bewijs', zoals factsheets. Dit gebeurt 
regelmatig met de uitgave van factsheets van 
aantallen zelfmoordaanslagplegers rondom Mosul. 
Zo rijst het beeld dat ISIS succesvol is, terwijl de 
realiteit is dat ze daar zwaar aan het verliezen zijn. 

Ten derde de inzet van propagandauitgaven die 
voor mainstream (westerse) media bedoeld zijn. 
Uitgaven in het Engels of Frans en met een hoog 
'shock-effect', of uitgaven waarin daders van 
aanslagen worden getoond, halen geregeld de 
westerse publiciteit, zonder oog voor een ander 
effect: dat ISIS door de verspreiding daarvan een 
dienst verleend wordt. Zoals Winter het beschrijft: 
'For the Islamic State, the mainstream media is 
considered to be an effective weapon that, if 
leveraged correctly, has "far-reaching" power that 
can exceed that of the most powerful bombs'. 

Naast de observaties over de opbouw van het 
narratief, signaleert Winter ook nog twee andere 
zaken: dat ISIS de 'informatie-oorlog' ophemelt op 
een manier de we nog niet eerder bij jihadistische 
groeperingen zagen - op sommige momenten is het 
van groter belang dan de 'militaire' jihad - en dat 
ISIS-sympathisanten die deelnemen aan deze 
'oorlog', zichzelf als 'media operative' kunnen 
bestempelen zonder formele toestemming vanuit 
ISIS. De overtuiging van sympathisanten dat zij 
daarmee ook 'echte' strijders zijn, maakt deze stap 
des te aantrekkelijker - zeker voor aanhangers die 
liever niet écht de wapens oppakken. 

Commentaar monitorspecialist 
Zoals Winter voorspelt zal met deze strategie 
vanuit ISIS hun 'virtuele kalifaat' nog lang 
sympathisanten blijven aanspreken. Tevens zullen 
de kaders die hiermee voor strategische 
communicatie zijn opgezet ook na de val van ISIS 
nog effect hebben, bijvoorbeeld doordat ze door 
andere jihadistische groeperingen worden 
overgenomen. De wijze waarop propagandisten 
worden aangemerkt zoals naar voren komt uit 
'Media Operative, namelijk als 'echte strijders', 
maakt dat de drempel om je (online) bij ISIS te 
voegen, veel lager wordt. De scheiding tussen 
officiële en niet-officiële propagandisten is vrijwel 
niet meer bestaand en de scheiding tussen 
aanhanger en lid van de organisatie daardoor ook 
niet. De aantrekkingskracht van 'het merk' ISIS 
blijft hiermee onveranderd hoog, ook voor 
Nederlandse sympathisanten. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Interessant is de rol die westerse media 
(onbewust) innemen in de verspreiding van de 
jihadistische propaganda, een doelbewuste actie 
van ISIS. Te denken valt aan tegenmaatregelen 
zoals in Frankrijk, waarbij media hebben 
afgesproken na een jihadistische aanslag geen 
foto's van aanslagplegers te publiceren, om het 
effect van verheerlijking te vermijden. 

II. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

NRC openbaart inzet 'internet-
trollen' door politieke partij DENK 
Op 10 februari 2017 onthult de NRC dat de politieke 
beweging DENK 'internettrollen' inzet om het 
gedachtegoed van de partij te verspreiden, om 
berichtgeving over DENK te beïnvloeden en om 
politici van andere partijen online aan te vallen. 
De NRC heeft de hand weten te leggen op gelekte 
interne correspondentie (voornamelijk onderlinge 
Whatsapp-gesprekken van de partijtop), waaruit 
zou blijken dat de politieke top van DENK de inzet 
van internettrollen regelt via haar 
jongerenbeweging 'Oppositie'. 

DENK is naar eigen zeggen 'een van de 
succesvolste partijen op internet', waarbij 
achtereenvolgens de Facebookpagina's van DENK, 
haar lijsttrekker Kuzu en haar jongerenbeweging 
'Oppositie' volgens het aantal likes tot de 
populairste Facebookpagina's van alle politieke 

Zie https://www.nrc.nlinielms/2017/02/10/de-trollen-van-
denk-6641045-a154554.7  

partijen behoren. Dit betreft echter een passieve 
en ondersteunende inzet van sociale media (volgen 
of liken') die de partij groter moet doen lijken. De 
kritiek van de NRC richt zich dan ook voornamelijk 
op de actieve inzet van internettrollen die politici 
van andere partijen assertief op de huid zitten, 
beschimpen of zwartmaken. Zo zou de partij zeker 
twintig nepprofielen hebben gebruikt om discussies 
op Twitter' heimelijk te beïnvloeden. Voor diverse 
sociale mediaplatformen zijn aparte sets 
internettrollen aangemaakt (allemaal in december 
2016): zo heeft DENK voor Facebook een aparte 
groep internettrollen paraat.-  Inmiddels zijn 
sommige internettrollen op Twitter gehackt: op het 
Twitteraccount van 	staat nu 

In een reactie stelt DENK-lijsttrekker Tunahan Kuzu 
dat de beweging niet langer internettrollen inzet en 
dat PvdA-leider Lodewijk Asscher het Lijsttrekkers-
debat van het Noorden won dankzij nepaccounts. 
Op de Facebookpagina van DENK wordt een bericht 
geplaatst dat de NRC de meeste 'fake volgers' heeft 
van alle Nederlandse nieuwsredacties op Facebook. 
Onder het bericht keuren veel Facebookgebruikers 
de inzet van internettrollen af, maar er is ook 
steun: 'Sinds wanneer is legitiem kritiek uiten op 
politici "zwart maken" (verschrikkelijke koloniale 
term) geworden?' en 'ik als lid van DENK ga zeker 
actief stemmen werven om deze Zionisten de mond 
te snoeren'. 

Commentaar monitorspecialist 
De valse identiteiten (internettrollen, sock puppets 
of fake accounts genoemd) worden door DENK 
passief ingezet om de DENK groter te laten lijken 
dan het daadwerkelijk is en om af te komen van 
het imago dat het 'alleen een partij voor 
migranten/moslims' is door valse internetprofielen 
standpunten van DENK te laten retweeten met een 
'Hollandse' naam. Dit is geen nieuwe methode, 
komt vaker voor en niet alleen bij DENK. De 
actieve vorm — het onheus bejegenen van politici 

Hierbij valt niet uit te sluiten dat een deel van de online 
aanhang van DENK tevens uit virtuele-valse identiteiten 
bestaat. 	• 

Dit betreffen o.a. de Twitteraccounts 

Dit betreffen o.a. de. Fai-xbookaccounts 
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van andere partijen (voornamelijk de PvdA) 
evenals critici (zoals sommige journalisten of 'de 
media') is echter voor Nederlandse begrippen 
nieuw. In hoeverre de inzet van internettrollen te 
rijmen valt met de aanhoudende oproep van DENK 
tot 'meer verdraagzaamheid in de samenleving' is 
onduidelijk. Op haar eigen Facebookpagina krijgt 
DENK in toenemende mate kritiek, ook uit eigen 
gelederen. De discussie ontspoort echter vrij snel, 
waarbij iedereen die vraagtekens zet bij de 
werkwijze van DENK wordt weggezet als 'vijand', 
`zionist' of 'nazi'. Dit kan leiden tot polarisering 
tussen en binnen gemeenschappen in Nederland. 

Bezoek van CIA-directeur aan 
Turkije leidt tot verschillende 
reacties 
De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft 
vorige week in een telefoongesprek met zijn 
Amerikaanse collega Donald Trump afgesproken dat 
CIA-directeur Mike Pompeo Ankara zou bezoeken. 
Turkse en Arabische media hebben het 
telefoongesprek als positief beschreven. Volgens de 
Turkse krant Yeni Safak was het 'een sfeervol 
gesprek' en de krant Hurriyet noemde het een 
`positief en goed gesprek'. 

Honderden Turkse Nederlanders hebben op sociale 
media op het bezoek gereageerd. Enkele 
voorbeelden: "TAYYÏP = BAHGELÍ = APO = PKK= 
BARZANt=HCJDA PAR = FETO = ABD CIA" en 
"Hizmet Turkish PM renews call for #Gulen 
#extradition in meeting with #CIA director 
https://t.co/qyIIDqCko0". Pro-Erdogan personen 
reageerden opgetogen, maar anderen die als pro-
G0len en pro-Koerden gekenschetst kunnen 
worden, waren juist boos en angstig. 

Inmiddels heeft Pompeo op 9 februari 2017 ruim 
drie uur lang zijn collega Hakan Fidan van de  

Turkse inlichtingendienst MIT in Ankara gesproken. 
Daarnaast had hij gesprekken met president 
Erdogan en premier Yildirim. Er zijn geen formele 
uitspraken gedaan over de inhoud van de 
gesprekken, maar volgens open bronnen zouden de 
volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen: de 
positie van de in Amerika verblijvende Fetullah 
Glen, de houding ten opzichte van de Syrisch-
Koerdische politieke partij PYD en de situatie in 
Syrië. 

Commentaar monitorspecia list 
De Verenigde Staten en Turkije hebben veel belang 
bij elkaar. Turkije wil dat de VS Fethullah G0len 
uitleveren omdat hij volgens de Turkse overheid 
betrokken zou zijn bij de mislukte staatsgreep in 
Turkije op 15 juli 2016. Daarnaast wil Turkije dat 
de VS de ondersteuning aan de Koerden in Syrië 
stoppen. De Amerikanen willen op hun beurt een 
grotere rol in Syrië gaan spelen. Daarvoor hebben 
de VS Turkije nodig. Denk bijvoorbeeld aan de 
vliegbasis Incirlik dat al jaren door VS wordt 
gebruikt, het beïnvloeden van Turkije als 
belangrijke actor in de Syrische oorlog en de 
strategische locatie van Turkije. 

De VS beschouwen de Koerdische partij PYD en 
diens militaire tak de YPJ, als de meest effectieve 
kracht tegen ISIS. Daarom krijgen de Koerden ook 
veel ondersteuning van de VS. Het is niet 
voorstelbaar dat de Amerikanen in deze tijd en 
situatie de ondersteuning aan de Koerden gaan 
verminderen of stoppen, want dat zou een negatief 
effect hebben op de strijd tegen ISIS in Syrië. Dit 
maakt een grote Amerikaanse beleidswijziging 

http://www.hurriyet.com.trlyazarlar/abdulkadir-seivi/  
https://fdmi/opinie/1141206/westerse-belangen-in-syrie-

verschillen-per-seizoen;  
https://z1j13051967.wordpress.com/2016/11/20/1aat-
trumppoetin-wildersmarine-le-pen-de-wereld-regeren/.  
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onwaarschijnlijk. Daarmee is ook een verandering 
in de opstelling van de Koerden ten aanzien van de 
opportuniteit van gewelddadige acties in Europa 
onwaarschijnlijk. Zij zijn immers gebaat bij een 
positief beeld in het Westen over de Koerden. 

Voorts hebben de VS minder belangen bij het 
steunen van Fethullah Glen. Het is daarmee 
voorstelbaar dat de Amerikaanse regering zijn 
positie tegenover Fethullah Giilen gaat veranderen. 
Bijvoorbeeld door hem onder druk te zetten om de 
VS te verlaten naar een derde land of door hem uit 
te leveren aan Turkije . Als Gillen wordt uitgeleverd 
aan Turkije of de VS moet verlaten, kunnen de 
aanhangers van Gillen in de hele wereld, ook in 
Nederland, in actie komen tegen Amerikaanse en 
Turkse organisaties. Tevens kan zo'n uitlevering de 
spanningen tussen Erdogan-aanhangers en Gillen-
aanhangers in Nederland doen toenemen. 

Actie Identitair Verzet tegen 
komst islamitisch centrum in 
Gouda 

De extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet (ID 
Verzet) heeft zaterdagmiddag 11 februari 2017 een 
pand in Gouda korte tijd bezet. Enkele 
actievoerders klommen op het dak en lieten een 
spandoek zien met de tekst 'Salafisten niet 
welkom.' Er zouden plannen zijn voor een 
islamitisch centrum in het pand. Het gebouw zou 
onlangs zijn aangekocht door de Marokkaans 
Islamitische Vereniging Assalam. Om het geld bij 
elkaar te krijgen, zouden benefietavonden zijn 
gehouden waarbij de 

zou 
zijn uitgenodigd om fondsen te werven. 

Identitair Verzet vreest dat het centrum het 
salafisme over de stad wil verspreiden. Met de actie 
hopen ze de politiek te bewegen de vestiging van 
het centrum te staken. Ook stelt ID Verzet dat Ibn 
Ali banden zou hebben met Sharia4Belgium, het 
voormalige Sharia4Holland, jihadisten en ook met 
groepen die aanslagen hebben gepleegd in West-
Europa en het Verre Oosten.' 

De Stichting Assalam heeft op haar Facebookpagina 
aangegeven dat op het dak `vuurwerkfakkels en 
brandbaar materiaal' zijn aangetroffen en heeft 
daarom besloten 24-uurs bewaking in te stellen 
door vrijwilligers. Volgens de stichting is er 
zaterdagmiddag nogmaals door enkelen gepoogd 
het afgesloten terrein op te gaan. 'Deze zijn bij hun 
poging staande gehouden door bezorgde leden en 
zijn later afgevoerd door de politie,' zo staat op de 
Facebookpagina. Tevens staat daar dat de politie 
extra zal gaan surveilleren. Vooralsnog wordt het 
verhaal van de stichting nergens anders bevestigd. 

ID Verzet noemt de bezettingsactie op haar website 
en Facebook een 'symbolische bezetting als signaal 
aan de overheid dat Nederlanders wel een streep in 
het zand durven te trekken.' Ook zijn er foto's en 
een filmpje op Facebook van de actie geplaatst, 
vergezeld van de hashtag `#kominverzet'. De actie 
zou 'een eerste in een serie acties' zijn in Gouda. 

Afbeelding 

De actiegroep stelt verder op Twitter en Facebook 
dat enkelen van de actievoerders op de grond in de 
wijk zouden zijn achtervolgd door 'Marokkaanse 
moskeebezoekers'. Het is vooralsnog onduidelijk of 
dit klopt. Naast veel instemmende reacties op 

Afbeelding 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden **+1 
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Facebook, ook enkele afkeurende reacties van 
tegenstanders van ID Verzet. Voorts zijn er veel 
vragen op sociale media over de organisatie die het 
pand heeft gekocht, de betrokkenheid van de imam 
en over de financiering. Een enkeling roept op de 
`fik erin' of de 'sloopkogel erin' te zetten. De lokale 
extreemrechtse actiegroep 'Defend Gouda' reageert 
op Facebook instemmend op de actie: 'Bravo!'. 

Commentaar monitorspecialist 
Identitair Verzet is een extreemrechtse actiegroep 
die geregeld met kleinschalige, geweldloze en 
intimiderende acties protesteert tegen de komst 
van asielzoekers of een moskee in een wijk of een 
gemeente. De groepering speelt daarbij in op 
sentimenten van onveiligheid en vervreemding bij 
sommige burgers. Door hun protestacties groots te 
presenteren op sociale media, lijkt het alsof de 
groepering een aanzienlijke omvang heeft. In 
werkelijkheid gaat het om enkele actievoerders, die 
vooral actief zijn in steden als Gouda, Leiden, 
Rotterdam en Utrecht. 

Kortstondige bezettingen van (in aanbouw zijnde) 
moskeeën of asielzoekerscentra zijn door ID Verzet 
al vaker toegepast. Zo bezetten actievoerders van 
ID Verzet eerder al onder meer de in aanbouw 
zijnde al Hijra moskee in Leiden (februari 2015), de 
AI-Fath moskee in Dordrecht (december 2015), een 
beoogd azc in Leiden (februari 2016) en een 
beoogd salafistisch centrum in Rotterdam 
(september 2016). Tevens claimt ID Verzet aan de 
sluiting van het islamitische Ibn Ghaldoun College 
te Rotterdam te hebben bijgedragen. De actiegroep 
heeft daartegen geregeld actiegevoerd. 

In Gouda was de actiegroep de laatste jaren zeer 
actief met acties tegen de komst van een moskee 
in de voormalige Prins Willem Alexanderkazerne. 
Aanhangers van ID Verzet intimideerden online 
enkele raadsleden die vóór de komst van de 
moskee wilden stemmen. Nadat de gemeenteraad 
de realisatie van de moskee in 2015 tegenhield, 
claimde ID Verzet dat de moskee door hun protest 
er niet is gekomen. 

Gelet op de achtergrond van de acties van ID 
Verzet en gezien het feit dat ID Verzet stelt dat 
deze actie het begin is van een reeks tegen de 
nieuwe Assalam-moskee in Gouda, zijn er de 
komende tijd meer soortgelijke acties te 
verwachten. Tegelijkertijd wakkeren dit soort acties  

en oproepen, en de door MIV Assalam gemelde 
vondst van fakkels en brandbaar materiaal - los 
van het feit of dit wel klopt -, de 
onveiligheidsgevoelens en de roep om extra 
veiligheidsmaatregelen bij moslims aan. Ook is een 
nieuwe confrontatie tussen actievoerders en 
vrijwillige bewakers, zoals zaterdagmiddag 
blijkbaar heeft plaatsgevonden, niet denkbeeldig en 
onwenselijk. 
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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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L Terrorisme 

Dood blinde sheikh krijgt aandacht 
onder jihadisten 

de Egyptische sheikh die in 
1996 in de Verenigde Staten tot levenslang werd 
veroordeeld omdat zijn groepering het had gemunt 
op verschillende doelen in dat land, is op 78-jarige 
leeftijd overleden op de ziekenafdeling van de 
gevangenis in North Carolina, VS. De blinde sheikh 
was de spirituele leider van de Egyptische 
terroristische groepering 'al Gamaa al-Islamiya' die 
onder meer 62 mensen doodde op een toeristische 
locatie in Luxor in 1997. Hij preekte in de jaren '90 
in verschillende moskeeën in New York. 

werd door jihadistische leiders als Ayman 
al-Zawahiri en Osama bin Laden als spiritueel 
voorbeeld gezien. Daarnaast werd hij aangemerkt 
als planner van de aanslag met een kunstmestbom 
op het WTC in 1993, waarbij er 6 doden vielen. 
Voor zijn rol hierin werd hij echter nooit officieel 
veroordeeld. 

Op zijn overlijden kwamen vanuit jihadistische hoek 
dan ook veel reacties. Internationaal reageerden 
zijn aanhangers op het nieuws met een combinatie 
van verdriet en woede. Om aanhangers op te hitsen 
werd op Telegram een oude, door de sheikh 
geschreven brief verspreid. Hierin haalde hij de 
misstanden van zijn behandeling onder het 
Amerikaanse gevangenisregime aan en riep op zijn 
dood te wreken. 	 schreef dat hij zou 
zijn blootgesteld aan verschillende vormen van 
mishandeling en langzaam zijn vergiftigd doordat 
hem drugs en gif werden toegediend via zijn eten. 
Zijn verzoek na overlijden was duidelijk: 'wreek 
mijn dood op de meest brute wijze mogelijk'. 

In een gezamenlijk statement van kern al Qa'ida 
(AQAP) en al Qa'ida in Noord-Afrika (AQIM) werd 
een soortgelijke boodschap gedeeld. Hierin prezen 
zij 	 om zijn kennis en passie voor de 
jihad en het feit dat hij die overbracht aan nieuwe 
generaties jihadisten. De verklaring eindigde met 
eenzelfde oproep aan strijders om 
dood te wreken. 

'New York bomb plot mastermind Omar Abdel Rahman dies 
in prison', BBC News, 18 februari 2017. 

Ook op verschillende Facebookpagina's van 
Nederlandse jihadisten kreeg het nieuws van het 
overlijden van de blinde sheikh aandacht. 
Zo werd op 'Ahlus Sunnah Publicaties II' 
geschreven: 'het treurige nieuws heeft ons bereikt 
dat de nobele shayk, de grote geleerde ... naar zijn 
Heer is teruggekeerd. De shaykh heeft tot aan zijn 
dood gevangen gezeten in de kerkers van 
terreurstaat USA, moge Allaah hem genadig zijn.' 
Daarnaast werd in het bericht de wens uitgeroepen 
dat Amerika vernietigd zou worden: '...en om die 
terreurstaat die niets anders dan dood en verderf 
heeft gezaaid in de moslimwereld te vernietigen 
terwijl wij het nog mogen meemaken in ons leven.' 
Onder het bericht werden links gedeeld over 

, om het geheugen van de aanhangers op 
te frissen. 

Commentaar monitorspecialist 
De blinde sheikh heeft een symbolische waarde 
voor terroristische groeperingen als al Qa'ida en al-
Gamaa al-Islamiyaa, als islamitisch geleerde, 
inspirator en geestelijk leidsman, maar niet in de 
laatste plaats ook als slachtoffer van de 
verwerpelijke vijand — Amerika. Dat blijkt ook uit 
de mate van aandacht die het overlijden van de 
blinde sheikh kreeg onder jihadisten nationaal en 
internationaal, terwijl hij al ruim 20 jaar in 
isolement in de gevangenis zat en vrijwel geen 
communicatie met de buitenwereld had. Zijn dood 
als 'martelaar' in Amerikaanse gevangenschap 
draagt des te meer bij aan zijn status. De oproep 
om zijn dood te wreken kan door de grote 
aandacht dus potentieel navolging krijgen in 
Amerika. 

Het steunen van 'broeders' en 'zusters' in de 
gevangenis is onder jihadisten altijd een geliefd 
thema geweest. Onder Nederlandse jihadisten is 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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deze aandacht de afgelopen maanden echter wat 
verzwakt: er worden nog wel berichten over 
rechtszaken gedeeld op pagina's die opkomen voor 
moslimgedetineerden zoals 'Project A(seer)', maar 
van veel reacties en vlammende betogen is geen 
sprake. Ook het bericht van het overlijden van de 
sheikh werd hier niet gedeeld, terwijl dit op andere 
pagina's als 'De Zuivere Aanbidding' en 'De Eenheid 
Dawah' wel het geval was. De reacties op het 
nieuws waren wel anders in Nederlandse dan in 
internationale context: zo leken aanhangers hier 
eraan herinnerd te moeten worden wie de blinde 
sheikh was en werd er in berichten een meer 
passieve houding jegens het wreken van zijn dood 
aangenomen. 

Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Al-Yaqeen roept moslims op te 
gaan stemmen, jihadisten blijven 
bij 'de shirk van de stembus' 
De aan de Haagse as-Soennah moskee verbonden 
salafistische stichting 'Al-Yacieen' heeft op haar 
Facebook-pagina een bericht geplaatst over de 
vraag of moslims mogen gaan stemmen in maart. 
In een begeleidend filmpje gaat een Saoedische 
islamgeleerde in op deze vraag. Daarin wordt een 
realiteit geschetst van de Westerse wereld waarin 
bepaalde politieke partijen de steun van het volk 
gebruiken om wetten op te stellen die bedoeld zijn 
om moslims te beperken in hun rechten. De 
geleerde adviseert moslims in het Westen om te 
gaan stemmen, zodat zij politiek gehoord worden 
en de 'schade voor moslims verlicht' wordt. Daarbij 
moet de keuze vallen op de voor moslims minst 
schadelijke partij. Door als moslim te handelen op 
de manier waarvan hij denkt dat de 
moslimgemeenschap hier voordeel uit haalt, vervult 
hij volgens de geleerde namelijk zijn religieuze 
plicht. 

In tegenstelling tot Al-Yacieen, adviseren 'De 
Zuivere Aanbidding' en 'Moslims in Dialoog' 
(groepen met een jihadistische signatuur) moslims 
juist om niet te gaan stemmen. Moslims in Dialoog 
(MiD) gebruikt daarbij de hashtag 
#TrapErNiet(Weer)In. Op de Facebookpagina van 
De Zuivere Aanbidding en vooral van Moslims in  

Dialoog zijn diverse berichten geplaatst waarin zij 
het stemmen op een verkiezingskandidaat van de 
Tweede Kamerverkiezingen bestempelen als 
afgoderij. 

Commentaar monitorspecialist 
Het is opvallend dat een uitgesproken salafistische 
organisatie haar volgers vertelt dat zij moeten 
stemmen op een politieke partij die hun belangen 
het best behartigt. Enerzijds lijkt dit te wijzen op 
het accepteren van en participeren in de 
Nederlandse democratische rechtsstaat. Anderzijds 
kan dit duiden op een toenemend wantrouwen 
jegens de huidige politieke vertegenwoordigers en 
hun (gepercipieerde) onmacht of onwil om op te 
komen voor de belangen van moslims. 

Minder opvallend is het standpunt vanuit de 
jihadistische groeperingen. Vorig jaar al werd op de 
Nederlands-jihadistische Facebookpagina `De 
Zuivere Aqiedah' moslims afgeraden deel te nemen 
aan de Tweede Kamerverkiezingen. Als moslims 
deelnemen aan het democratische stemproces, 
legitimeren zij namelijk wetten die door mensen 
worden voortgebracht. In plaats daarvan zouden 
moslims zich volgens deze groepen alleen moeten 
houden aan de wil (en wetten) van Allah. Op deze 
manier keren deze groepen zich bewust af van de 
hier geldende democratische rechtsorde. Bovendien 
proberen zij andere moslims ervan te overtuigen 
dit ook te doen en hen angst in te boezemen dat 
wanneer zij dit advies niet opvolgen, hen dit tot 
afvalligen maakt. 

Zie NCTV Weekbericht Internetmonitoring 28/2016. 
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Een van de groepen, Moslims in Dialoog, kwam 
onlangs al in opspraak naar aanleiding van een 
NRC-artikel over intimidatie van islamitische 
politici. Dergelijke intimidatie kan, wanneer 
succesvol, leiden tot een belemmering voor het 
uitoefenen van het kiesrecht voor moslims. Zij 
kunnen zich zodanig onder druk gezet voelen, dat 
zij afzien van het gebruikmaken van hun 
democratische stemrecht. Die angstgevoelens om 
niet als "ware moslim" te worden gezien, kunnen 
bovendien leiden tot het zich isoleren van de rest 
van de Nederlandse samenleving en een 
voedingsbodem vormen voor (verdere) 
radicalisering. 

Diverse online reacties op 
bekladding moskee in Waalwijk 
De Molukse moskee An-Nur in Waalwijk is in de 
nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 februari 2017 
beklad met leuzen. Op meerdere ramen en muren 
stonden teksten als `Fuck Allah' en 'Fck ISIS'. Ook 
een flat in de buurt van de 
moskee is beklad. Verder 
is aan de overkant van de 
moskee een ruit ingegooid 
bij een autobedrijf. 
Onduidelijk is of dit door 
dezelfde dader(s) is 
gedaan. De moskee heeft 
aangifte gedaan. 

Bezoekers van de moskee spreken in de reguliere 
en op socale media van 'een laffe daad'. Ze willen 
graag in contact komen met de daders om in 
gesprek te gaan. De burgemeester van Waalwijk 
spreekt in-een reactie van 'negatieve leuzen en 'een 
respectloze actie'. Verder stelt hij: 'Vrijheid van 
meningsuiting is in ons land een groot goed, maar 
kent zijn beperkingen wanneer je anderen ermee 
beledigt. Des te meer wanneer dit stiekem en 
anoniem gebeurt. Ik heb met de politie afspraken 
gemaakt om erger te voorkomen.' 

NRC Handelsblad, 'Moslims in Dialoog duldt geen enkele 
tegenspraak', 15 januari 2017. 
1  Nieuws.nl, 'Molukse moskee An-Nur in Waalwijk beklad', 18 
februari 2017. 

Op sociale media verschijnen diverse reacties op de 
bekladding. De meeste mensen keuren de actie af. 
Sommige moslims reageren angstig, spreken van 
een 'islamofoob klimaat' in Nederland en vragen 
zich af of er nu eindelijk extra beveiligsmaatregelen 
komen voor moskeeën. Op de Facebookpagina van 
'Meld Islamofobie' wordt de reactie van de 
burgemeester 'slap' gevonden: "Enkele negatieve 
leuzen"? Dit is een islamofobe daad en dient 
keihard veroordeeld te worden' en 'dit is geen 
incident en staat niet op zichzelf'. De lijsttrekker 
van de partij DENK, Tunahan Kuzu, stelt op 
Facebook de vraag: 'Wanneer gaat het kabinet over 
tot het preventief beveiligen van moskeeën, net 
zoals dat terecht gedaan wordt bij synagogen? 
Hoeveel moskeeën moeten nog volgen totdat het 
kabinet over gaat op actie?' PvdA-politicus Ahmed 
Marcouch roept op Facebook op om op te komen 
'voor de bedreigde moslims' in Waalwijk en de 
politie te helpen 'de agressors op te sporen'. 

Op de Facebookpagina van DutchTurks.nl wordt 
gesproken van 'moslimhaat' uitgevoerd door 
'vermoedelijk neonazi's'. 'Dit is het land wat Wilders 
voor ogen heeft. Een land waarin gebedshuizen niet 
meer veilig zijn', aldus het commentaar van 
DutchTurks. Ook de extreemlinkse actiegroep 'AFA 
Fryslán' legt een link met Wilders en de 
verkiezingen: 'Deze extreem rechtse terreur wordt 
nog veel erger als Geert Wilders met zijn PVV de 
grootste partij wordt in Nederland', aldus de groep 
op Facebook. 

Op enkele rechts-populistische en extreemrechtse 
pagina's wordt ook gereageerd op de bekladding. 
Sommigen vinden de actie te ver gaan, bijvoorbeeld 
omdat het 'een goed geïntegreerde' Molukse 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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gemeenschap betreft. Anderen keuren de actie 
goed en juichen meer van dit soort acties toe. 
Enkelen vinden het niet ver genoeg gaan en 
suggereren 'brandbommen' en 'uzi's'. Verder staan 
er op deze pagina's reacties als 'Goed zo! Laat dat 
kanker volk maar weten dat ze hier niet welkom 
zijn', 'Gooi maar plat die troep', en 'Ga zo door, laat 
maar zien dat wij Hollanders de baas zijn en 
blijven!'. 

Ten slotte worden op de Facebook-pagina van de 
An-Nur-moskee de 'broeders' van de Molukse 
motorclub 'Mata Panah Brabant' bedankt voor hun 
bezoek en 'steun en solidariteit'. 

Commentaar monitorspecialist 
De An-Nur-moskee is één van de twee Molukse 
moskeeën in Nederland; de andere staat in 
Ridderkerk. Het is maar de vraag of de daders zich 
bewust waren van het gegeven dat het een 
Molukse moskee betreft. De actie is door niemand 
opgeëist. Incidenten als deze veroorzaken onder 
een groot deel van de moslimbevolking in 
Nederland angst om het `islamofobe klimaat' in de 
maatschappij, ook al is vaak niet duidelijk wie de 
daders zijn en welke dreiging er van hen uitgaat. 
Bovendien vindt op dit moment in Nederland een 
verkiezingscampagne plaats in een gepolariseerd 

AD.nl, 'Molukse moskee in Waalwijk beklad met leuzen', 18 
februari 2017. 

klimaat over onder meer de positie van de islam in 
Nederland. Sommige 'islamhaters' of 
extreemrechtse actievoerders zouden door de 
brede steun in de publieke opinie voor de anti-
islamitische uitspraken van PVV-leider Geert 
Wilders een legitimatie kunnen zien om 
extremistische acties of zelfs terroristische 
aanslagen tegen islamitische gebouwen uit te 
voeren. In ieder geval zijn in de online reacties 
geregeld oproepen tot en goedkeuringen van 
dergelijke aanslagen te vinden en is de toon van 
islamkritiek de laatste maanden veel harder dan 
voorheen. 

Tevens wordt er steeds weer bij dit soort acties 
tegen moskeeën en islamitische instellingen door 
bepaalde moslimorganisaties, moskeeën en politici 
geroepen om meer beveiligingsmaatregelen en 
aandacht vanuit de overheid. Dit gebeurde 
bijvoorbeeld ook na de aanslagen op moskeeën in 
Enschede en Quebec. Daarbij wordt geregeld 
gewezen op het feit dat bijvoorbeeld synagogen 
wel extra beveiligd zouden worden, waardoor de 
suggestie wordt gewekt dat er met twee maten 
wordt gemeten. 

Zorgen om gewelddadige 
burgerwacht die samenwerkt met 
politie en gemeente 
Het Algemeen Dagblad berichtte deze week over 
een '50 man sterke burgerwacht' in 
Kootwijkerbroek die 'met honden en helikopters 
jaagt op inbrekers en criminelen'. De burgerwacht 
is volgens de krant professioneel uitgerust. Volgens 
een anonieme ingewijde staan er drie helikopters 
klaar die direct kunnen opstijgen zodra er een 
melding komt. Die zijn eigendom van bedrijven uit 
de omgeving. Tijdens acties dragen leden van de 
groep kogelvrije vesten, portofoons en zaklampen 
die ook te gebruiken zijn als slagwapen. Er zou 
geregeld sprake zijn van geweld bij de 
staandehouding van criminelen en er zou 
verschillende keren zelfs buitensporig geweld zijn 
gebruikt om criminelen te stoppen. De gemeente 
Barneveld en de politie zouden samenwerken met 

Zie ook de bijdrage ';Extreem)Re 	propaci.: •a tiert 
welig op Internet' in Weekbericht Intrmonitoring 5/2017. 

AD.nl, 'Veluwse knokploeg met helikopter jaagt op 
criminelen', 18-02-2017. 

AD.nI, 'Burgerwacht gebruikte buitensporig geweld', 22 
februari 2017. 
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de burgerwacht, die nu vier jaar bestaat. De 
politiebond ACP stelt in een reactie bezorgd te zijn 
over de samenwerking van politie met 
burgerwachten die trekken vertonen van een 
knokploeg. Hierdoor komt immers het 
geweldsmonopolie van de politie in het geding. 

Bij extreemrechtse groepen is het vormen of in 
ieder geval online bespreken van burgerwachten 
omwille van de veiligheid op straat al ruim een jaar 
een thema, sinds de vermeende overlast door de 
grote instroom van asielzoekers. Sinds eind 2015 
zijn steeds meer extreemrechtse 
burgerwachtinitiatieven als ‘Dutch Self Defense 
Army', Soldiers of Odin' en 'Anti Terreur Brigade 
Forces' online actief. Ook reeds wat langer 
bestaande extreemrechtse actiegroepen als 
'Identitair Verzet' en 'Pegida Nederland' hebben de 
inzet van burgerwachten tegen bijvoorbeeld de 
(vermeende) overlast van asielzoekers of moslims 
in een wijk of gemeente overwogen. Op straat zijn 
deze extreemrechtse initiatieven in Nederland 
vooralsnog echter nauwelijks actief geweest. Dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Finland waar 
aanhangers van `Soldiers of Odin' in het afgelopen 
anderhalf jaar wel in enkele gevallen, soms ook met 
geweld, hebben opgetreden tegen vluchtelingen. 

De extreemrechtse actiegroep 'Kameraadschap 
Noord-Nederland' juicht deze week op Facebook de 
burgerwacht in Kootwijkerbroek toe en stelt in een 
reactie: 'Burgerwacht, een goed idee voor elk 
dorp!'. De actiegroep heeft in het verleden enkele 
malen actiegevoerd tegen de komst van 
asielzoekers in Noord-Nederland. 

Commentaar monitorspecialist 
Hoewel de erg professioneel ogende burgerwacht in 
Kootwijkerbroek niets met extreemrechts te maken 
lijkt te hebben, rijzen hier dezelfde bedenkingen als 
bij de burgerwachtinitiatieven vanuit 
extreemrechts. Immers, door de inzet van dit type 
burgerwachtgroepen ligt het monopolie van 
geweld en handhaving van de openbare orde niet 
langer meer exclusief bij de overheid. Het gevaar 
bestaat dat burgers het heft in eigen handen 
nemen, iets wat onwenselijk is en de rechtsstaat 
ondermijnt. 

Het inititatief in Kootwijkerbroek kent net als veel 
extreemrechtse burgerwachten dezelfde oorsprong, 
namelijk een gevoel van onvrede bij mensen over 
het onvoldoende aanwezig zijn van de politie bij 
overlast en onveilige situaties. Hierdoor kunnen 
mensen vinden dat ze ertoe gedwongen worden 
het geweldsmonopolie te doorbreken. Door het 
positieve en spannende verhaal in het AD over de 
groep in Kootwijkerbroek en de constatering dat de 
burgerwacht al enkele jaren samenwerkt met de 
politie en de gemeente, en daarbij blijkbaar ook 
geregeld gebruikmaakt van geweld, kunnen 
extreemrechtse groepen dit ook nastreven. De 
online reactie van het Kameraadschap Noord-
Nederland lijkt daarop te duiden. Daarbij bestaat 
het gevaar dat deze actiegroepen op deze manier 
met instemming van de overheid eigenstandig 
zouden kunnen optreden tegen vermeende 
overlastgevende asielzoekers en moslims, puur 
voor hun eigen agenda. 

NOS,n1, 'Politiebond bezorgd over 'roekeloze' 
burgerwachten', 21-02-2107. 
'° Er is geregeld over extreemrechste burgerwachtgroepen 

geschreven in de Weekberichten Internetmonitoring, zoals in 
Weekbericht InternetmOnitoring 15/2016, 21/2016, 25/2016, 
29/2016 en 31/2016. 

Zie bijvoorbeeld Weekbericht Internetmonitoring 52/2015 
en 37/2016. 
12  Ter verduidelijking: het gaat hier dus niet om de meer in 
Nederland voorkomende Whatsapp-buurtwachten tegen 
inbraken in een buurt. 
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Wederom extreemlinkse acties 
tegen politiegeweld en repressie 
Extreemlinkse actievoerders hebben op zaterdag 18 
februari 2017 aan het begin van de avond in de 
Schilderswijk in Den Haag een wilde demonstratie 
gehouden tegen politiegeweld en repressie. In de 
Schilderswijk geldt een demonstratieverbod. Er 
liepen ongeveer tussen de 30 en 40 demonstranten 
met een wit spandoek, fakkels en flyers. Na het 
uiteengaan van de demonstratie werden er 7 
mensen opgepakt. Eén van hen zit nog vast in een 
isoleercel in het Huis Van Bewaring in Alphen aan 
den Rijn omdat hij volgens de actievoerders weigert 
zich te indentificeren en vingerafdrukken te laten 
afnemen. De politie stelt dat hij zich verzette bij 
zijn arrestatie. Via de websites van Indymedia en 
van de anarchistische actiegroep 'Autonomen Den 
Haag' en via sociale media is er in de afgelopen 
dagen bericht over de demo en de nog vastzittende 
arrestant. Tevens wordt er opgeroepen om actie te 
voeren op 1 maart 2017 bij het Paleis van Justitie in 
Den Haag, wanneer de rechtszaak tegen de 
arrestant wordt gehouden. Bij de oproep tot actie 
staat bovendien: 'Natuurlijk zijn er nog allerlei 
andere manieren om je woede en solidariteit te 
uiten. Want onthoud: zij hebben de macht, wij 
hebben de nacht!'. 

Voorts staat in een claim op Indymedia dat 
actievoerders in de afgelopen dagen actieposters in 
Amsterdam hebben opgehangen 'om woede te uiten 
tegen deze autoritaire repressie.' Onder meer 
posters met 'Fuck the police' en een oproep voor  

het 'spel' Poke-A-Cop Go! zijn opgehangen. Op 
Indymedia staat verder: 'Onze solidariteit gaat uit 
naar alle politieke gevangen van dit walgelijke 
systeem. En specifiek naar de arrestant die al sinds 
zaterdag vastgehouden wordt.' 

Commentaar monitorspecialist 
De wilde demonstratie in de Schilderswijk viel 
vrijwel samen met de start van de rechtszaak 
tegen twee van de vijf agenten die betrokken 
waren bij de noodlottig verlopen arrestatie van 
Mitch Henriquez in de zomer van 2015. Dit is 
voor extreemlinks een aanleiding om te blijven 
hameren op hun thema's politiegeweld en racisme 
bij politie. In de afgelopen maanden hebben 
diverse acties en demonstraties van extreemlinks 
in dit kader plaatsgevonden. 

De arrestatie van 7 demonstranten en het 
vasthouden van één arrestant sterken de 
extreemlinkse actievoerders — anarchisten van de 
`Autonomen Den Haag' en actievoeders van de 
Anti-Fasistische Actie (AFA) — in hun mening dat de 
politie hun recht op demonstratie en vrijheid van 
meningsuiting, beknot en dat de politie repressief te 
werk gaat als het om extreemlinkse demonstranten 
gaat. Naast de aangekondigde actie bij de 
rechtszaak tegen de arrestant op 1 maart 2017, 
moet daarnaast ook rekening worden gehouden 
met andere (heimelijke en nachtelijke) acties 
vanuit extreemlinks gericht tegen de politie. 
Te verwachten valt dat bij dergelijke acties bij 
voorkeur gekozen wordt voor de Schilderswijk als 
locatie waarbij deze wijk als podium fungeert om 
de grieven van links onder de aandacht te brengen. 

Vpor do posters met 'Fuck the police.' zie ook Weekbericht 
Internetmonitoring 43/2016. Voor 'Poke-A-Cop Go!' zie 
Weekbericht Internetmonitoring 50/2016. 
14  Zie onder meer de Weekberichten Internetmonitoring 
27/2015 en 38/2016. 

Zoals de demo 'Fight Repression' op 19 november 2016 in 
Den Haag. Zie Weekbericht Internetmonitoring 46/2016. 
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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 ais 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. Terrorisme 

Nederlandse strijder Abu Jandal herdacht in pro-al 
Qa'ida tijdschrift 

II. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

Dierenrechtenextremisten uitgeleverd aan 
Verenigd Koninkrijk 

Komend weekend demonstraties door de NVU en 
Pegida Nederland 

Online reacties beveiliging Wilders 

Referendum over hervorming van de Turkse 
grondwet: EVET (ja) of HAYIR (nee) 

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 
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Terrorisme 

Nederlandse strijder 
herdacht in pro-al Qa'ida 
tijdschrift 
Via verschillende sociale media kanalen is op 27 
februari 2017 de eerste editie van het pro-al Qa'ida 
tijdschrift 'Al-Hagiqa' [de waarheid] verspreid, met 
daarin onder andere een eerbetoon aan ku 

Eer` , geschreven door-;:'~~ 7  
7:1 Het tijdschrift bestaat uit artikelen die al 

eerder zijn gepubliceerd door pro-al Qa'ida media-
outlets, zoals 'Fightig Journalists', 'Bilad al-Sham 
Media' of 'Green Bird Media', maar die volgens de.  
auteurs 'nog meer aandacht verdienen'. Ook het 
stuk over 
verscheen eerder: in februari 2015 via de 
Wordpress van 'Al-Minara media' en in november 
2016 op het Telegramaccount van 'Fighting 
Journalists'. 

Zie Weekbericht Interne ; flitoring 45/2016. 
-~r~tawamisga: - uragarar—"zusgau~ta ,,.__.,-ams-wert~mmemzeam 

ramiwgzsr~suw"weawm 
PAP77'' 	T 
Affiëel d i n 

Het door 	geschreven essay in 'al-Haqiqa' 
beschrijft al deze aspecten van het leven van 

Lyis~tete 	Er wordt geprezen hoe hij bij 
leven was 	 .)2,:  

en hij wordt verheerlijkt als martelaar. 
Ook wordt er in de tekst aan andere omgekomen 
Nederlandse broeders gerefereerd: 

en 	Het verhaal eindigt 
met een beschrijving van een telefoongesprek 
waarin 	te horen krijgt dat zijn broer 
ernstig gewond is geraakt in de strijd. In het 
ziekenhuis zijn beide benen afgezet. Het verhaal 
stopt hier abrupt en wordt volgens de schrijver 
binnenkort vervolgd. Deze boodschap stond reeds 
onder de uitgave uit november 2016. 

Commentaar monitorspecialist 
Interessant is dat deze tekst over 	al zo 
oud is: een eerste versie van de eulogie verscheen 
al in november 2013 op DeWareReligie. Vanaf 
januari 2015 is de letterlijke tekst beschikbaar 
geweest via al-Minara, als pdf getiteld 

Of het broertje 
nog in leven is, is niet bekend. Hij heeft in 

ieder geval sinds januari 2015 nog niet het tweede 
deel van de eulogie over zijn broer kunnen 
schrijven [to be continuel]. 

In het verleden hebben Nederlanders prominente 

Enwassammwmimm.- 
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posities gehad binnen Jabhat al-Nusra, zoals 
en 	 . Het is dan ook 

interessant dat deze figuren nog steeds aandacht 
krijgen en herdacht worden, zelfs 3,5 jaar na 
overlijden. Daarentegen lijkt er een gebrek te zijn 
aan nieuwe jihadistische content; de stukken in 'al-
Haqiqa' zijn allemaal eerder uitgebracht. In bredere 
context is te zien dat bij pro-AQ groeperingen 
(HTS) als ISIS de afgelopen maanden herhaaldelijk 
oude berichten worden gerecycled. 

In het geval van het tijdschrift 'al-Haqiqa' blijkt wel 
dat iemand de moeite heeft genomen een stuk 
over een Nederlander te vertalen naar het Engels, 
om het beschikbaar te maken voor een 
internationaal publiek. Dit doet vermoeden dat er 
Nederlanders bij de totstandkoming van het 
tijdschrift betrokken zijn geweest, bijvoorbeeld via 

Dit door 	en 
in 2014 opgestarte initiatief was oorspronkelijk 

een kanaal waarmee Nederlandse ISIS-stijders 
naar buiten traden over hun belevenissen in de 
strijd in Syrië. Na hun dood in 2015 poogde een 
andere Nederlandse ISIS-strijder, 	, het 
stokje over te nemen. Na zijn dood bleef het enige 
tijd stil op het account. Vanaf juli 2016 lanceerden 
sympathisanten of strijders van het toenmalige 
Jabhat al Nusra al Qa'ida) een kopie van het 
initiatief, om anti-ISIS boodschappen te versturen. 
Dit account is nu nog steeds pro-al Qa'ida. 

II. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Europa-breed onderzoek van de Britse politie naar 
chantage door dierenrechtenextremisten. 

Afbeelding 

Volgens het persbericht van het OM in 2012 worden 
ze verdacht van daden gepleegd in het Verenigd 
Koninkrijk. De actievoerders worden beschuldigd 
van sconspiracy to blackmail' in relatie tot 
Huntingdon Life Sciences (onlangs veranderd in 
Envigo), Europa's grootste laboratorium met 
proefdieren. Een derde verdachte werd in juli 2012 
in het Verenigd Koninkrijk opgepakt en is in 2014 
reeds veroordeeld to 6 jaar gevangensstraf. 
en 	kunnen volgens de website 
g.z.g~,,W7,N19:~,. tot 14 jaar celstraf 
krijgen. Alle verdachten waren aangesloten bij de 
campagne 'Stop Huntingdon Animal Cruelty 
(SHAC)', een internationale campagne van 
dierenrechtenactivisten die tot doel had de sluiting 
van Huntingdon Life Sciences. 

Dierenrechtenextremisten 
uitgeleverd aan Verenigd 
Koninkrijk 
Twee Nederlandse dierenrechtenextremisten, 

, zijn volgens een bericht op de 
Facebookpagina : -:~1~-9~ op 17 
februari 2017 uitgeleverd aan het Verenigd 
Koninkrijk. Volgens de Facebookpagina zullen ze in 
maart 2017 worden gehoord in de Britse rechtbank. 
Beide actievoerders wachtten al op hun uitlevering 
sinds juli 2012, toen beiden werden gearresteerd in 
Amsterdam in het kader van een langlopend 

Zie Weekbericht Internetrnonitoring 27/2016. Zie Weekbericht Internetrno toring 28/2012. 
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Commentaar monitorspecialist 
Het is onduidelijk waarom de uitlevering van beide 
dierenrechtenextremisten aan het VK zo lang heeft 
geduurd. De twee verdachten zijn in 2013 al 
veroordeeld voor betrokkenheid bij het vrijlaten 
van 5000 nertsen van een pelsdierenbedrijf in 
Barchem in 2009. De Facebookpagina en website 

zijn opgezet door 
sympathisanten van beide actievoerders. In de 
afgelopen jaren zijn geregeld benefieten 
georganiseerd om geld in te zamelen voor de 
rechtszaak van beiden. 

De acties waarvan beide actievoerders worden 
beschuldigd vonden plaats van november 2008 tot 
december 2010. De AIVD concludeerde in een 
rapport in 2009 dat Nederlandse 
dierenrechtenextremisten en -activisten in het 
midden van vorig decennium voor een 'boost' 
hebben gezorgd van dierenrechtenextremisme in 
heel Europa. Er was al langere tijd sprake van 
connecties tussen Nederlandse en Britse 
dierenrechtenactivisten en —extremisten. 
Actiegroepen als 'Respect voor Dieren' en 'Anti 
Dierproeven Coalitie' hadden banden met de Britse 
extremistische dierenrechtenorganisatie Stop 
Huntingdon Animal Cruelty (SHAC). Hiervan was 
ook een Nederlandse divisie actief (SHAC-NL). 

Echter, na de arrestatie van 	en 
zijn er in Nederland tot op heden nog maar weinig 
activiteiten van dierenrechtenextremisten 
gesignaleerd. Mogelijk dat de rechtszaak en 
eventuele veroordeling van beide actievoerders zal 
leiden tot meer solidariteitsacties en acties door 
dierenrechtenextremisten. 

Afbeelding 

• indymediami, Uitspraak Barchem4, 1 maart 2013. 
AIVD, 'DierenrechtenextremiSme in Nederland, 

gefragmenteerd maar groeiende', 2 april 2009. 

Komend weekend demonstraties 
door de NVU en Pegida Nederland 
De rechts-extremistische partij de Nederlandse 
Volks-Unie (NVU) heeft via sociale media en haar 
website aangekondigd om op zaterdag 4 maart 
2017 te gaan demonstreren in Den Haag. De NVU 
stelt dat de vergunning voor een looproute door de 
stad binnen is. Het thema van de demonstratie is: 
'Stemadvies 2017, wat ga jij stemmen tijdens de 
Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart?'. 

A •ee ding 

Volgens de NVU zullen er sprekers uit binnen- en 
buitenland zijn. De demonstratie in Den Haag 
vervangt de in eerste instantie in Utrecht 
(Sterrenwijk) geplande demonstratie waar tegen 
de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) in het 
voormalige Pieter Baan Centrum zou worden 
geprotesteerd. De komst van dat AZC is echter 
definitief van de baan waardoor de noodzaak voor 
een demonstratie hiertegen volgens de NVU is 
vervallen. De NVU framet dit besluit over het AZC 
op sociale media overigens als een overwinning. 

* Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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De anti-islamactiegroep 'Pegida Nederland' heeft 
aangekondigd om op zaterdag 4 maart 2017 een 
protestmars door het centrum van Utrecht te lopen. 
De demonstratie onder het motto 'Samen 
Nederland terugveroveren' vindt plaats met 
toestemming van de gemeente Utrecht, na flink wat 
gesteggel tussen de gemeente en 

in de voorgaande weken. Ook 
op andere extreemrechste en rechts-populistische 
Facebookpagina's wordt opgeroepen om te gaan 
demonstreren in Utrecht. Op extreemlinkse pagina's 
is er geen oproep voor een tegendemo verschenen. 
Echter, eerder werd door de extreemlinkse groep 
'Antifa Utrecht' op Facebook gesteld dat zodra 
Pegida in Utrecht gaat demonstreren, ze klaar zijn 
voor een tegenactie: 	we zien je op straat'. 

Commentaar monitorspecialist 
Op de demonstraties van zowel de NVU als Pegida 
Nederland komen naar verwachting enkele 
tientallen actievoerders, onder wie ook rechts-
extremisten, af. Beide demonstraties zijn gericht 
tegen de (vermeende) islamisering van de 
maatschappij en de komst van asielzoekers in 
Nederland. Het is niet toevallig dat beide demo's 
vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 
maart worden gehouden. De NVU geeft zelf aan dat 
het om een 'stemadvies' gaat. 

heeft via YouTube en 
sociale media al een stemadvies afgegeven voor 
het Forum voor Democratie, en anders de PVV of 
VoorNederland. 

Bij Pegida Nederland en 
spelen naast de verkiezingen (het is geen geheim 
dat 	en veel aanhangers sympathieën 
hebben voor de PVV) ook een vete met de 
autoriteiten in Utrecht mee over (de beperking 
van) de vrijheid van demonstreren. Pegida 
Nederland nam er in de afgelopen weken geen 

RTV Utrecht, 'Pegida houdt op 4 maart protestmars in 
Utrecht', 22 februari 2017. 

genoegen mee dat ze niet in het centrum van 
Utrecht mogen demonstreren. Dat het nu wel mag, 
wordt als rechtvaardig en een overwinning op de 
burgemeester van Utrecht gezien. 

Het is zeer voorstelbaar dat extreemlinkse 
actievoerders, mogelijk onder aanvoering van 
'Antifa Utrecht' of onder de AFA-campagne 'Laat Ze 
Niet Lopen', tegendemonstaties organiseren in 
zowel Den Haag als Utrecht. Overigens lijkt het 
reëel dat extreemlinks maar voor één tegendemo 
op zaterdag zal kiezen en hierbij eerder voor 
Utrecht zal kiezen omdat ze de NVU-demo niet heel 
erg serieus lijken te nemen. Tijdens zo'n 
tegendemo zijn openbare orde verstoringen en 
gewelddadige confrontaties tussen extreemlinkse 
en extreemrechtse actievoerders niet uit te sluiten. 

Online reacties beveiliging Wilders 
Op 21 februari 2017 bracht een journalist van de 
NRC het nieuws naar buiten dat een agent van de 
Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) wordt 
verdacht van integriteitsschending. 

Later volgden meer mediaberichten 
waaruit bleek dat al eerder, in 2015, twee broers 
werden geschorst vanwege integriteitsschendingen, 
die eveneens werkzaam waren bij de DBB 

Via zijn twitteraccount reageerde Wilders geschokt: 
'Als ik de Dienst (DBB) die mij moet beveiligen niet 
meer blind kan vertrouwen kan ik niet meer 
functioneren. Dit is onacceptabel @MinPres !'. 
Nadat er gaandeweg steeds meer informatie naar 
buiten kwam, kondigde Wilders aan dat hij 
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bepaalde campagneactiviteiten op zou schorten: 
'Nieuws enorm verontrustend. Tot alle feiten mbt 
onderzoek corruptie DBB bekend zijn, schort PVV de 
publieke activiteiten (flyeren) op.' Het kabinet liet 
bij monde van V&J-minister Blok weten dat zijn 
veiligheid niet in gevaar is geweest. Wilders 
verwees daarop in een tweet naar een 'dodenlijst' 
die in 2013 in het al Qa'ida-magazine Inspire 
verscheen (zie afbeelding hieronder), waarin hij als 
doelwit is genoemd: 'Veilig? Als je op dit soort 
lijstjes staat en je moslimbeveiligers corrupt zijn 
dan denk je daar wel anders over, heren van het 
kabinet.' 

De Korpsleiding van de politie heeft op haar beurt 
aangekondigd alle beveiligers van de DBB opnieuw 
door te lichten. Woensdagavond kondigde Wilders 
via Twitter aan zijn publieke activiteiten weer te 
hervatten. Daarbij heeft Wilders zijn lijst met 
campagneactiviteiten geopenbaard. 

De ontwikkelingen hebben veel online reacties 
losgemaakt. Met name op rechts-populistische 
websites, op pro-PVV pagina's en op Twitter is fel 
gereageerd op de rol van de overheid, de media en 
'de elite'. De teneur is dat het aan de regering ligt 
dat Wilders niet goed beveiligd is. Zo meldt het 
rechts-populistische blog De Dagelijkse Standaard: 
'was het wel helemaal de slimste keuze van de 
dienst om zoveel - naar nu dus blijkt foute -
Marokkanen, waarover Wilders toch niet bepaald 
vaak positief is, in te zetten om zijn leven te 
beschermen?'. In enkele gevallen wordt zelfs aan 
een complot gedacht, zoals te lezen is op de 
Facebookpagina 'PVV op één': 'Beveiliging van 
Geert Wilders blijkt een ongelofelijk fias.co. Wat 
speelt hier, corruptie, of een groot complot tegen 
Geert Wilders.' 

Een ander geluid is te horen op pagina's als 
Marokko.nl en het links-populistische Joop.nl. Zo  

wordt op het forum van Marokko.nl gespeculeerd 
over het framen door de PVV bij tegenvallende 
verkiezingsresultaten: 'Als PVV niet wint raad eens 
wie de schuld krijgt? Marokkanen want Marokkanen 
infiltreren de overheid en brengen gevaar voor hen 
die islamisering willen tegengaan.' Op Joop.nl wordt 
gesuggereerd dat Wilders electoraal munt wil slaan 
uit de situatie door Marokkanen in een 'kwaad 
daglicht' te stellen en zelf 'in een slachtofferrol' te 
kruipen. 

Vanuit extreemlinkse hoek noch vanuit salafistische 
of jihadistische hoek wordt aandacht besteed aan 
de gebeurtenissen rondom de beveiliging van 
Wilders. Op Indymedia.nl, het grootste online 
platform voor links-activistisch en extreemlinks 
Nederland, is deze week wel een oproep geplaatst 
'om de komende periode de straat op te gaan en 
met acties de breed gevoelde afkeer tegen de 
gevaarlijke denkbeelden Wilders/PVV van [sic] 
zichtbaar te maken'. 

Commentaar monitorspecialist 
Hoewel er op dit moment geen aanwijzingen zijn 
dat Wilders' veiligheid direct in gevaar is geweest, 
zijn de signalen over integriteitsschendingen van 
medewerkers van de DBB zeer zorgelijk. De 
achtergrond van de geschorste beveiligers wordt 
door beide zijden van het huidige gepolariseerde 
debat gebruikt door het in hun eigen (politieke) 
frame te plaatsen. Dit zet de toch al grote 
tegenstellingen op scherp en kan mogelijk 
bijdragen aan een voedingsbodem voor 
radicalisering in bepaalde kringen. 

Met het hervatten van de publieke activiteiten van 
de PVV en het publiceren door Wilders van de data 
en locaties van die activiteiten, ontstaat het risico 
op tegenacties van (extreem-)linkse groepen die de 
PVV-campagne willen dwarsbomen, of door te 
provoceren een tegenreactie door de autoriteiten of 
PVV-aanhangers willen uitlokken. Indien deze 
provocaties zouden leiden tot (hardhandig) 
ingrijpen, past dit bij hun agenda ten aanzien van 
het in hun ogen overmatig toepassen van geweld 
door politie en repressie door autoriteiten. 
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Referendum over hervorming van 
de Turkse grondwet: EVET (ja) of 
HAYIR (nee) 
De Turkse kiescommissie heeft op 11 februari 2017 
bevestigd dat op zaterdag 16 april 2017 een 
referendum wordt gehouden wordt over de 
hervorming van de grondwet in Turkije. Dit meldt 
onder meer het persbureau Anadolu. In het 
referendum wordt de burger gevraagd 'ja' of 'nee' 
te zeggen tegen 18 amendementen op de huidige 
grondwet. Deze amendementen behelzen onder 
meer dat de president als enige aan het hoofd van 
de uitvoerende macht staat. De president zal de 
vicepresident, ministers en hoge ambtenaren 
kunnen aanstellen. De post van minister-president 
wordt geschrapt. De president mag banden met zijn 
partij onderhouden, de noodtoestand uitroepen en 
het parlement ontbinden. Erdogan zou tot 2029 
president kunnen blijven als de uitslag van 
referendum EVET (JA) wordt. 

Turkse premier Yildirim met Grijze Wolven groet, en 
Bahgeli MHP-leider. 

Als de grondwetswijziging wordt goedgekeurd, 
zullen in 2019 voor het eerst de presidents- en 
parlementsverkiezingen tegelijkertijd worden 
gehouden. Om tot in 2029 aan de macht te blijven, 
moet Erdogan de verkiezingen van 2019 en 2024 
winnen. Volgens Erdogan en zijn aanhangers zal de 
grondwetswijziging leiden tot meer stabiliteit, maar 
tegenstanders vrezen dat er te veel macht in 
handen komt van de president. De Turkse 
opiniepeiler Gezici stelt dat 35 procent van de 
traditionele AKP-stemmers 'nee' gaat stemmen. 
Onder alle stemgerechtigden verwacht Gezici tot 59 
procent nee-stemmen. Gezici meent dat de 
algemene opkomst 85 procent zal zijn, met de 
kanttekening dat naarmate meer Turken naar de  

stembus gaan de kans groter wordt dat de nieuwe 
grondwet wordt afgewezen. 

De data voor het stemmen in Nederland voor het 
Turkse referendum zijn 5 tot en met 9 april 2017. 
De Turkse Nederlanders zijn even als in Turkije 
verdeeld in twee groepen (evet en hayir). 
Aanhangers van Erdogans partij AKP en velen 
binnen de Turkse partij MHP (religieuze Turkse 
ultranationalisten) vormen de JA-groep. Aanhangers 
van de Turkse partijen CHP (socialistische seculiere 
partij), HDP (Koerdische partij) en van de Glen 
beweging en een klein deel van de eerder 
genoemde MHP (het deel van de ultranationalisten 
dat seculier is) vormen de NEE-groep. 

Erdogan wordt vergeleken met Saddam en Kadafi 

De spanning tussen 'Ja'- en 'Nee'- groepen loopt 
ook in Nederland op. Op sociale media laten de 'Ja' 
en 'Nee' platforms duizenden berichten zien. Beide 
groepen beschuldigen elkaar van landverraad. Het 
is volgens de 'Nee'-groep erg lastig om campagne 
te voeren tegen het presidentiële systeem. De 
uitslag van het referendum wordt door velen 
gezien als het antwoord op 15 juli 2016 (de coup). 
Iedereen die 'Nee' stemt hoort bij de kant van de 
coupplegers, aldus Erdogan. De afgelopen tijd 
waren er in Turkije tientallen incidenten waarbij de 
politie de nee campagne hinderde. Zo werd een 
groepje jongeren in Istanbul, die campagne voor 
'nee' voerden, door politie opgepakt. 

Commentaar monitorspecialist 
Het belang van het referendum is zo groot dat het 
voor opmerkelijke coalities en standpunten in 

Zie blog Mo.be, 'Referendum over de grondwet: Maken de 
Turken van Erdogan een superpresident?', 10 februari 2017. 

https.//www.youtube.com/watch?v.ilf2sPE3sQno  
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Turkije leidt. Zo staan de partijen die het nee-kamp 
vormen, ideologisch en politiek gezien ver van 
elkaar. Maar hun standpunt over het referendum 
brengt hen bij elkaar. Of deze partijen na het 
referendum samen verder gaan, is afhankelijk van 
de uitslag. Ook de houding van de AK-partij op 
verschillende dossiers wordt met name ingegeven 
door de mogelijke invloed op de referendumuitslag. 
Het zou kunnen dat de AK-Partij de komende 
weken een grote operatie tegen de PKK gaat 
uitvoeren om de stemmen van Turkse Nationalisten 
te verzekeren. Het conflict in Syrië is een belangrijk 
onderwerp geworden tijdens de campagne. 
Erdogan wil waarschijnlijk met zijn harde aanpak in 
Syrië de Turkse bevolking de boodschap geven dat 
Turkije veel vijanden heeft en dat hij het land aan 
het beschermen is. Het is mogelijk dat het Turkse 
standpunt in het conflict in Syrië verandert na het 
referendum. 

10.2a 

8 
Het s niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 



Uitgave 
Nationaal CoOrdinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Directie Analyse en Strategie (DAS) 
Postbus 117, 2501 CC Den Haag 
Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag 
10.29 

Meer informatie 
www.ncty.n1 
4.0"29' 
@nctv_nl 

03-03-2017 



Nationaal CoOrdinator 
Terrorisinebestrijcling en Veilighei 
Ministerie van VeiljajwidcipisOtig 

Disclainner 
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 kAiebfora. 

De beschrijving is bedoeld als sfeerbeeld van beat 
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. Terrorisme 	 2 

`De Executie van een Stempas'; jihadisten maken 
statement tegen verkiezingen 	 2 

Nederland zwijgt volgens `De Correspondent' over 
aantal burgerdoden door bombardementen 	3 

II. Extremisme, radicalisering en polarisatie 	4 

Nederland in lastig parket door komst Turkse 
Cavusoglu 	 4 

Salafistische predikers: stem bij verkiezingen op 
DENK 	 5 

Extreemlinks hindert verkiezingsactiviteit PVV 	6 

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 
MMENNEEME~n 



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 10/2017 

Terrorisme 

'De Executie van een Stempas'; 
jihadisten maken statement tegen 
verkiezingen 
In jihadistische kringen op Facebook circuleert sinds 
zondag 5 maart 2017 een provocerende video 
waarin stembiljetten op symbolische wijze worden 
verbrand. Dit met als doel moslims over te halen 
niet te gaan stemmen. De video draagt de titel 'De 
Executie van een Stempas' en wordt begeleid met 
verschillende jihadistische anasheed. De combinatie 
van beeld en geluid maakt de video dreigend en 
doet denken aan de video in 2015 waarin ISIS een 
Jordaanse piloot levend verbrandt. 

De ruim twee minuten durende video start met de 
tekst 'Zo behandel je een stempas'. Vervolgens 
worden beelden getoond van meerdere 
stembiljetten die op de grond liggen in een bos. 
Te zien is dat een persoon de stempassen overgiet 
met een brandbare vloeibare substantie (mogelijk 
benzine of iets soortgelijks) en vervolgens een lijn 
trek van enkele meters, om de substantie aan te 
kunnen steken. Nadat de substantie is aangestoken 
volgen de vlammen hun weg naar de stembiljetten, 
die daarna langzaam opbranden. De video eindigt 
met een afsluitende boodschap: 'Blijf moslim. Stem 
NIET! Het Oordeel is slechts voor Allah, en slechts 
Hij is de Wetgever!' 

De video wordt begeleid met drie jihadistische 
anasheed die qua Arabisch dialect van elkaar 
verschillen: Noord-Afrikaans, standaard Arabisch en 
Tadzjieks-Oezbeeks. Aangezien Oezbeeks ook door 
sommige Turken wordt begrepen is een nasheed in 
dit dialect mogelijk gekozen om de video ook bij 
Turkse jihadisten te laten landen. 

Op sociale media gaan twee versies van de video te 
ronde. 

plaatste de video in de nacht van zondag op 
maandag, maar deze versie was van slechte 
kwaliteit (onder andere door de vertraagde 
anasheed). Het origineel lijkt afkomstig van 
IMEIMME en is inmiddels 15 keer gedeeld, 
50 keer geliked en meer dan 1500 keer bekeken. 
Diverse politici (waaronder PVV-leider Geert 

Zie NCTV lOfeekbericht Internetrnonitonng. 6/2015. 

Wilders) en journalisten hebben de video gedeeld. 
Ook GeenStijI heeft inmiddels aandacht besteed aan 
de video. In commentaar op sociale media spreken 
velen hun afschuw uit. Onder gelijkgestemden 
wordt de video gedeeld en worden enigszins 
geharde opmerkingen niet gemeden. Zo reageert 
iemand: 'Doet me denken aan die Jordaanse piloot: 
Zo hoort het'. Een ander plaatst een foto van een 
verbrand stembiljet, mogelijk om blijk te geven van 
steun. Meerdere personen stellen dat ze niet zullen 
stemmen, maar een enkeling bekritiseert de 
methode die wordt gehanteerd in de video. 

Commentaar monitorspecialist 
In diverse berichten op sociale media proberen 
Nederlandse jihadisten moslims over te halen om 
niet te gaan stemmen. Eerder werd op de 
jihadistische Facebookpagina 'De Zuivere 
Aanbidding' al een vertoog geplaatst onder de titel 
`Ik ben moslim & ik stem niet [...] want ik wil, het 
beste voor mijzelf en mijn religie'. De boodschap in 
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NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 10/2017 

de video is van een zelfde aard, hij oogt echter 
dreigender. De - waarschijnlijk bewust gekozen -
hints naar de gruwelvideo van ISIS zijn mogelijk 
bedoeld om te provoceren, een shockeffect te 
genereren en ophef te creëren in traditionele en 
sociale media. Nu diverse politici, journalisten en 
blogs aandacht hebben gegeven aan de video, lijkt 
het laatste een kwestie van tijd, en krijgt de video 
mogelijk het beoogde effect van de maker: het 
verspreiden van antidemocratische tendensen en 
moslims intimideren die wel willen gaan 
stemmen. 

De verspreider van de video - 
- is blijkens zijn Facebookprofiel 

verbonden aan het online jihadistische platform 
'Onze Religie'. Een pagina van jihadistische 
signatuur, met zowel een Telegramkanaal, 
Youtube-kanaal en een eigen website (nog in 
aanbouw). De naam doet terugdenken aan `De 
Ware Religie', 

Net als De Ware Religie 
lijkt 'Onze Religie' in te haken op actualiteiten, in 
dit geval uiteraard de verkiezingen. In meerdere 
berichten - waaronder het hiervoor getoonde 
pamflet - dragen ze een duidelijk antidemocratisch 
standpunt uit. Naar mate de verkiezingsdag nadert 
is het voorstelbaar dat jihadisten (maar ook 
salafisten) hun antidemocratisch gedachtegoed nog 
meer zullen ventileren: ofwel in een vertoog, ofwel 
in een soorgelijke - shockerend/provocerend 
bedoelde - actie als de verbranding van 
stembiljetten. 

Nederland zwijgt volgens 'De 
Correspondent' over aantal 
burgerdoden door 
bombardementen 
Een artikel op het online journalistieke platform 'De 
Correspondent' van 6 maart 2017 wordt in beperkte 
mate door Nederlandse jihadisten ingezet en 
gedeeld om hun morele verontwaardiging over 
bombardementen in Syrië te benadrukken. In het 
artikel, getiteld 'Nederland zwijgt over het aantal 
burgerdoden door onze bombardementen in Syrië' 
gaat defensie-onderzoeker 	in op de 
vermeende ondoorzichtigheid van de Nederlandse 
defensie-operaties. Na bijna twee jaar inzet van 
F-16's boven Syrië en Irak tot eind 2016, als 
onderdeel van de anti-ISIS-coalitie, is er nog veel 
onduidelijk over het aantal burgerslachtoffers dat  

hierbij is omgekomen, zo stelt zij. In tegenstelling 
tot andere landen uit de coalitie zou Nederland het 
minst transparant zijn, omdat er geen wekelijkse 
overzichten van uitgevoerde luchtaanvallen worden 
gedeeld. Hierdoor wordt publieke controle 
onmogelijk en moeten Kamerleden op basis van 
zeer beperkte informatie beslissen over verlenging 
van de missie. 

verbonden aan het instituut 'Airwars' dat 
de internationale luchtaanvallen op Syrië en Irak 
monitort, stelt: 'Volgens onderzoeksgroep Airwars 
zijn er minstens 2.463 Irakese en Syrische burgers 
omgekomen tijdens aanvallen door de coalitie waar 
Nederland deel van uitmaakte. Hoeveel hiervan 
voor rekening van Nederland komen, is door 
gebrekkige informatievoorziening door het 
ministerie niet bekend'. Volgens officiele cijfers van 
de Amerikaanse overheid zijn er echter maar 220 
onschuldige doden gevallen. 

De Nederlands-jihadistische pagina 'De Zuivere 
Aanbidding' deelde het artikel met de begeleidende 
tekst: 'Het is tijd dat Nederland open rapporteert 
over de oorlog waar we al meer dan twee jaar in 
verwikkeld zijn'. 

Commentaar monitorspecialist 
De luchtaanvallen in Syrië en Irak en de daarbij 
behorende slachtoffers, vormen één van de 
speerpunten in het jihadistische narratief. Beelden 
van de gevolgen - zoals verwoeste gebouwen, 
lichamen van slachtoffers, vaak van kinderen -
speelden vooral in 2014/2015 een grote rol op de 
propagandakanalen van (destijds) Jabhat al-Nusra 
en ISIS, maar ook op accounts van Nederlandse 
jihad-sympathisanten. Dergelijke beelden moeten 
een morele verontwaardiging oproepen bij de 
achterban en dienen met name om eigen optreden 
te legitimeren als zuiver 'defensief'. Groepen als 
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ISIS stellen dat ze gerechtvaardigd zijn om 
aanslagen te plegen in Europa als 'voorwaartse 
verdediging': ISIS wordt immers door de Europese 
landen aangevallen in Syrië en Irak. Dergelijke 
propaganda komt nog steeds voor, hetzij in 
afgenomen mate (net als de gehele 
propagandastroom van ISIS in volume is 
afgenomen). 

Onder Nederlandse jihadisten werd het artikel van 
de Correspondent beperkt overgenomen, ook al 
past het goed in hun narratief. In het verleden 
waren bombardementen - of artikelen daarover -
aanleiding voor Nederlandse jihadisten om 
dreigementen uit te spreken richting Nederland, 
door bijvoorbeeld te refereren aan 'Ione wolf-
aanvallen'. Veiligheidsbewustzijn en aandacht voor 
de aankomende Tweede Kamerverkiezingen zijn 
mogelijk reden dat het artikel over 
bombardementen ditmaal niet breed wordt 
opgepakt in Nederlands-jihadistische kringen. 

Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Nederland in lastig parket door 
komst Turkse Cavusoglu 
De Nederlandse regering wil niet dat de Turkse 
regering op 11 maart in Nederland campagne komt 
voeren om stemmen te winnen voor een nieuwe 
grondwet.-  Aanjager van een campagnebezoek in 
Nederland is de UETD, de Unie van Europese Turkse 
Democraten welke gelieerd is aan de AK-partij van 
president Erdogan. De UETD stelt dat op 11 maart 
in ieder geval de Turkse minister van Buitenlandse 
Zaken Cavusoglu naar Nederland komt. 
In Duitsland en Oostenrijk hebben de campagne-
bezoeken door Turkse regeringsfunctionarissen al 
een diplomatieke rel veroorzaakt: zo heeft de 
Oostenrijkse regering gesteld dat president Erdogan 
niet welkom is om in Oostenrijk campagne voor het 

Zie ook Weekbericht internetmionitoring 39/2014, 
Op 15 april is er in Turkije een referendum over een nieuwe 

grondwet. Die legt de macht bij de president, in plaats van bij 
de volksvertegenwoordiging. De Turkse minister van 
Buitenlandse zaken, Minister Cavusoglu, wil in Nederland 
campagne voeren voor het 'ja' kamp van president Erdogan. 

Zie NCTV Weekbericht Internetmonitoring 29/2016 en 
38/2016. 

referendum te komen voeren. De aankondiging van 
het werkbezoek van Cavusoglu aan Nederland laat 
de Nederlandse regering dan ook niet onberoerd: 
op Facebook stelt premier Mark Rutte dat de Neder-
landse regering bevestigd heeft gekregen dat een 
campagnebezoek door de Turken in de planning 
staat. Hierbij schrijft hij dat Nederland daar niet aan 
meerwerkt: We vinden dit ongewenst. We zijn van 
mening dat de Nederlandse publieke ruimte niet de 
plek is voor politieke campagnes van andere 
landen'. PVV-leider Wilders ziet eveneens niets in 
een campagnebezoek door Cavusoglu aan 
Nederland en Twittert foto's van een geplande 
demonstratie voor de Turkse ambassade in Den 
Haag waarop hij staat met een bord 'Uzak Dur! Bu 
Bizim l lkemiz - Blijf weg! Dit is ons land!'. 

Op het ultranationalistische Dutchturks.nl en de 
gelijknamige Facebookpagina regent het verwijten 
aan de Nederlandse regering en Geert Wilders. Zo 
stelt een reaguurder dat Mark Rutte een 'huichelaar' 
is, 'zoals vele westerse leiders zeggen dan voor 
vrijheid en democratie te staan maar alleen als het 
in hun staatje past! Pkk terroristen krijgen vrijspel 
maar ho maar als de Turken iets willen 
ondernemen..Ya rab laat Erdogan die grenzen 
opentrekken!!!!'. De roep om vluchtelingen 
ongehinderd naar Europa te laten vertrekken uit 
Turkije zwelt onder veel reaguurders aan: 'Alle 
syriers gratis bootje naar Europa'. Sommige 
reaguurders menen dat religie ook een rol speelt bij 
de opstelling van de Nederlandse regering: 'Dit is 
niet enkel een zaak van Turkije, maar van de 
Ummah!! Door Turkije in het nauw te drijven 
proberen zij in werkelijkheid de opstanding van alle 
Moslims over de gehele wereld een halt toe te 
roepen!!!! Het maakt niet uit welke Nationaliteit je 
hebt! Het is een strijd tussen het KWADE en HAKK'. 

De beslissing van de Rotterdamse burgemeester 
Aboutaleb om een geplande bijeenkomst van 
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Cavusoglu te verbieden op grond van de openbare 
orde, valt ook bij dit deel van de reaguurders 
slecht: 'Grootste moslim hater is hij. Ik heb meer 
respect voor wilders dan voor Aboutaleb' en 'Aboe-
Taliban is zionistische h*renzoon eerste klas, alles 
doen om de slavenmeester tevreden te houden'. 

Commentaar monitorspecialist 

1.1115111111111111111~1~1.1 

Op Nederlandstalige sociale media is tevens een 
stijgende polariserende tendens zichtbaar, waarbij 
nationalistische Turken elkaar en Nederlanders 
zonder blad voor de mond de maat nemen. Dit kan 
op termijn leiden tot sociale spanningen tussen en 
binnen deze groepen. 

Salafistische predikers: stem bij 
verkiezingen op DENK 
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 
wordt binnen de moslimgemeenschap al langer 
bediscussieerd of het legitiem is om als moslim te 
stemmen. In een videoboodschap op Facebook 
hebben inmiddels twee salafistische predikers, 

en 	 hun achterban 
opgeroepen om van hun kiesrecht gebruik te maken 
door op DENK te stemmen. DENK-lijsttrekker 
Tunahan Kuzu reageerde hierop in het televisie-
programma Nieuwe Maan: 'Het is aan deze imams 
zelf om te bepalen wat ze stemmen en adviseren'. 

De meningen binnen moslimkringen over deze 
'aanbeveling' lopen uiteen. Enerzijds vindt men dat 
je juist je stem moet laten horen om te voorkomen 
dat de PVV groot wordt: 'Voorkom dat de PVV groot 
wordt met het onthouden van je stem'. Anderzijds 
wordt er door men gesteld dat het raar is dat 
'mensen op DENK moeten stemmen omdat het 
moslims zijn. DENK vertelt heel veel leugens over 
de rug van moslims'. Ook wordt er door deze groep 
gesteld dat je 'deze subsidie imams niet kan 
vertrouwen. Ze zeggen alles om volgend jaar 
hetzelfde subsidiepotje te krijgen'. Op rechts-
populistische webfora wordt ook gereageerd. Hier 
wordt de vergelijking gemaakt met de veroordeling 
van Geert Wilders wegens haatzaaien. Men vindt 
dat de twee salafistische predikers ook haatzaaien 
en vinden het daarom onacceptabel dat zij niet 
vervolgd worden. Echter geldt dit niet alleen voor 
deze uitspraak, maar worden eerdere radicale 
uitspraken van de imams ook opnieuw belicht. 

Daarnaast vindt men dat de scheiding tussen staat 
en religie hier ver te zoeken is. `Ze moeten op een 
rij zetten waar opvattingen van deze meneer en 
DENK toch niet overeenkomen.' Bovendien wordt de 
oproep tot stemmen op de PVV door deze 
aanbeveling versterkt. 'Haatimam die oproept op 
DENK te stemmen en MP die grenzen wijd open 
laat. Er is maar 1 keuze #PVV'. PVV-leider Geert 
Wilders reageerde via Twitter: 'Kunnen die 
haatimams niet samen met DENK omwille van Allah 
optiefen naar een of ander islamitisch land?'. 

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



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 10/2017 

Commentaar monitorspecialist 
Het is opmerkelijk dat juist deze twee 'haatimams' 
een oproep aan hun achterban hebben gedaan om 
te participeren in het democratische stemproces. 
Zij gaven in het verleden nog aan dat stemmen 
'onzuiver' is. Het salafistische gedachtegoed laat 
zich moeilijk rijmen met (westerse) democratische 
basisbeginselen. 

en 	 kunnen aangeduid 
worden als politieke salafisten. In salafistische 
kringen wordt deelname aan verkiezingen binnen 
een seculier westers politiek systeem gezien als 
zonde en als legitimering van een ongelovig 
systeem. Deelname aan parlementsverkiezingen is 
in hun ogen een vorm van wetgeving die slechts 
behoort tot God als enige bevoegde wetgever. Het 
is daarom raar dat politieke salafisten met hun 
theocratische ideologie deelname aan 
democratische verkiezingen goedkeuren. Echter 
kan de oproep van deze politiek salafistische 
imams tot deelname aan verkiezingen geplaatst 
worden binnen hun strategie gericht op de 
bestrijding van de islambeweging c.q. de PVV en de 
versterking van partijen die weerstand kunnen 
bieden tegen politieke geluiden die oproepen tot 
verbod salafistische organisaties. In deze zin kan 
DENK fungeren als politiek podium voor het 
politieke salafisme in de Tweede Kamer. Wederom 
kan DENK zich profileren als politieke partij die 
opkomt voor de belangen van moslims en hun 
religieuze instituties. 

Extreemlinks hindert 
verkiezingsactiviteit PVV 
Op Indymedia.nl, het grootste online platform voor 
links-activistisch en extreemlinks Nederland, is op 
donderdag 2 maart 2017 een oproep geplaatst 'om 
de komende periode de straat op te gaan en met 
acties de breed gevoelde afkeer tegen de 
gevaarlijke denkbeelden Wilders/PVV zichtbaar te 
maken'. Er wordt door de actievoerders verwezen 
naar het lijstje met verkiezingsactiviteiten dat door 
Wilders zelf via Twitter is geopenbaard. In de tekst 
op Indymedia worden verder termen als 
'haatprediker Wilders' en 'de alom verafschuwde 
PVV-leider' gebruikt. 

Een bezoek van Wilders en enkele andere PVV'ers 
aan de stichting Dierenzorg in Zaandam is op 9 
maart 2017 niet doorgegaan. De stichting was bang 
voor de veiligheid van mensen en dieren, nadat de 
extreemlinkse actiegroep ‘Zantifa' (Zaanse 
antifascisten) via Facebook en Indymedia had 
opgeroepen om te demonstreren tegen de komst 
van Wilders en partijgenoten naar het dierenasiel. 
Medewerkers van het asiel is door actievoerders 
van ‘Zantifa' per e-mail en via sociale media 
kenbaar gemaakt dat ze Wilders niet de ruimte 
moeten geven om campagne te voeren rond het 
thema dieren, terwijl de PVV in de afgelopen 
periode in Tweede Kamer bij vele stemmingen 
tegen het belang van dieren heeft gestemd. Een 
lijst met het stemgedrag van de PVV inzake 
dierenwelzijn en dierenrechten is door actievoerders 
gedeeld op sociale media om dit te onderbouwen. 

Wilders' reactie op Facebook: `De antifascisten zijn 
de fascisten van nu.' PVV'er Bosma twittert: 
'Democratie moet wijken voor linkse terreur.' Het 
rechts-populistische blog De Dagelijkse Standaard 
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(DOS) en diverse pro-PVV-pagina's schrijven in 
vergelijkbare afkeurende termen. De extreemlinkse 
actiegroep 'AFA Nederland' stelt op Twitter: 'Zaanse 
anti-fascisten weren Wilders'. Actiegroep 'Zantifa' 
laat in een reactie op Facebook en Indymedia weten 
dat ze Wilders' standpunten 'fascistoide' vindt. De 
anarchistische groep 'Autonomen Den Haag' schrijft 
in een tweet: 'Make racists afraid again'. 

verwijt 
in een column op haar website en op Indymedia het 
dierenasiel dat ze de ruimte hebben geboden voor 
de 

Inmiddels is op Indymedia deze week weer een 
nieuwe, ietwat verkapte oproep verschenen om de 
'meeuwenoverlast' (men bedoelt de PVV) aan te 
pakken. 

Commentaar monitorspecia list 
Hoewel met dergelijke oproepen vanuit 
extreemlinks in deze verkiezingscampagne al 
langer rekening werd gehouden, zijn dit - na 
eerdere aankondigingen om posters te plakken 
tegen de PVV - in feite de eerste concrete oproepen 
tot acties vanuit extreemlinks tegen de campagne 
van Wilders en de PVV. Het was opvallend hoe 
weinig acties extreemlinkse groepen de laatste 
weken in dit kader ondernamen. Voor het plannen 
van acties kan de komende week, net als in 
Zaandam, eventueel gebruik gemaakt worden van 
de lijst met verkiezingsactiviteiten van Wilders. Het 
annuleren van het bezoek aan Zaandam wordt door 
extreemlinks als rechtvaardig en als een 
overwinning neergezet en door de PVV als anti-
democratisch, een aantasting van de vrijheid om 
campagne te voeren en 'linkse terreur'. 

Naast het intimideren van mensen die een bezoek 
van Wilders mogelijk willen maken (zoals in 
Zaandam), kan een mogelijke modus operandi van 
extreemlinkse actievoerders bij toekomstige acties 
zijn het provoceren van de beveiligers en bewaking 
van Wilders. Zeker omdat het thema politiegeweld 
en repressie door autoriteiten op dit moment een 
groot issue is binnen extreemlinks. Daarbij zullen 
eventuele gewelddadigheden door de politie en de 
beveiliging jegens actievoerders breed worden 
uitgemeten door extreemlinks en worden 
aangegrepen voor hun eigen agenda. Tijdens de 
eerdere flyeractie van Wilders in Spijkenisse op 18 
februari 2017 blijkt uit foto's en video's die online 
zijn gepost, dat actievoerders (van actiegroepen als 
'Internationale Socialisten' en 'Feministen in 
Verzet') vrij dicht bij Wilders in de buurt konden 
komen met protestbordjes. 
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Los van online steunbetuigingen onder 
gelijkgestemden, blijft fysieke mobilisatie onder 
jihadisten vooralsnog uit. Ook weet het thema, 
ondanks de potentie, niet veel sympathie te 
kweken bij de bredere moslimgemeenschappen. 

Commentaar monitorspecialist 
Het feit dat in de online jihadistische beweging het 
thema gedetineerden weer opspeelt, komt mede 
door actualiteiten zoals het incident met 

Jihadisten grijpen vaak elke 
(actuele) aanleiding aan om het vermeende 
onrecht jegens gedetineerde moslims aan te 
kaarten. Door herhaaldelijk te wijzen op de 
veronderstelde misstanden op de TA, en de 
gelijkenis te trekken met het omstreden beleid in 
het Amerikaanse Guantanamo Bay, schetsen zij het 
beeld van een wreed regime dat consequent de 
rechten van moslimgedetineerden inperkt. Het 
thema leent zich bij uitstek om het breder levende 
gevoel van onrecht jegens moslims te voeden. De 
persoonlijke, gedetailleerd omschreven verhalen 
van (ex-) gedetineerde jihadisten, die worden 
verspreid door 'Project A', maken namelijk emoties 
los bij de gelijkgestemde achterban: vreugde bij 
vrijlating en woede bij detentie, waarbij politie, 
bewakers in detentiecentra, maar ook de overheid 
in zijn algemeen, consequent worden afgeschilderd 
als partij die zich opzettelijk tegen moslims keert. 
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I. Terrorisme 

'Project A' vraagt weer aandacht 
voor gedetineerde jihadisten 
Sinds afgelopen maand zijn de internetactiviteiten 
van 'Project Aseer' (of 'Project A') - het online 
platform dat zich richt op Nederlandse jihadistische 
gedetineerden - toegenomen. Zo werd actief 
aandacht gevraagd voor de situatie op TA, zowel 
Vught als de Schie. Als voorbeeld haalt 'Project A' 
het incident met 	 , die zich zou 
hebben verzet tegen de komst van de twee 
veroordeelden van de brandstichting op een 
moskee in Enschede, aan: 'Afgelopen weken 
bereikte de inhumane situatie op de EBI wederom 
het kookpunt [...] op de TA wordt er al dagenlang 
geprotesteerd tegen het beleid dat zich specifiek op 
de moslims (b)lijkt te richten [...]'. Daarnaast wordt 
opnieuw verwezen naar het manifest dat onder 
penvoering van de gedetineerde 	in de 
eerste helft 2016 naar buiten is gebracht. Ook het 
'dagboekverhaal', dat eerder in september 2016 al 
is geschreven door een van de jihadisten op de TA, 
wordt weer gedeeld. Dit betreft een uitgebreide 
omschrijving van de dagelijkse routine op de TA, 
waarbij de auteur de nadruk legt op de inhumane 
omstandigheden die volgens hem dagelijkse 
realiteit zijn. 

Afbeelding 

Het manifest draagt de 	'Manifest vin de 
moslimgedetineerden op TA Vught, aanklacht tegen de 
ter'roristena~fabriek'. Zie ook: 'Terroristen klagen over 
bajes in Vught', De Gelderlander, 7-7-2016. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 35/2016 

Het meest recente bericht brengt het nieuws over 
de vrijlating van een 'zuster'. Ze kondigt in eigen 
schrijven in detail aan hoe de vrijlating geschiedde: 

fjfit" 
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~ In de vele reacties onder het bericht 
is vreugde af te lezen. 'Een wonder', zo bestempelt 
iemand het. 'Moge Allah de vrijlating van de andere 
aseer bespoedigen', stelt een ander, 
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Commentaar monitorspecialist 
De uitspraak van het Hof heeft in Nederland een 
beperkt aantal reacties teweeg gebracht. Wellicht is 
dit te verklaren doordat de publieke aandacht 
enerzijds gericht was op de diplomatieke rel met 
Turkije in het weekend van 11 maart en anderzijds 
op de aanloop naar en uitslag van de Tweede 
Kamerverkiezingen op 15 maart. 

Ondanks het feit dat de uitspraak van het Hof zich 
richt op publieke uitingen van alle religies, kunnen 
moslims zich onevenredig aangesproken voelen, 
omdat de hoofddoek meer zichtbaar is dan 
bijvoorbeeld een kruisje aan een ketting. Ook 
kunnen jongeren met een migrantenachtergrond 
zich mogelijk minder welkom voelen na de uitslag 
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II, Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Diverse reacties op recht 
verbieden hoofddoek op werkvloer 
Een vonnis in twee langslepende rechtszaken van 
een Belgische en Franse moslima die hun 
werkgever hadden aangeklaagd omdat ze geen 
hoofddoek mochten dragen op de werkvloer, is 
dinsdag 14 maart 2017 geveld. Het Europees Hof 
van Justitie in Luxembourg oordeelde dat een 
werkgever zijn werknemers mag verbieden om een 
hoofddoekje of andere religieuze symbolen te 
dragen tijdens het werk. Zolang dit verbod duidelijk 
staat omschreven in een bedrijfsregelement, is er 
geen sprake van discriminatie. Hoofddocent 
publieksrecht Jeroen Temperman stelde in de 
Volkskrant dat de rechtbank het neutraliteitsideaal 
van de staat met deze uitspraak toepast op het 
bedrijfsleven. Dit is volgens hem onwenselijk, 
omdat een bedrijf een weerspiegeling van de 
maatschappij moet zijn. 

Vanuit diverse hoeken werd op sociale media op de 
uitspraak gereageerd. Via het rechtspopulistische 
weblog Geenstijl kwamen er redelijk genuanceerde 
reacties, hoewel sommige 'reaguurders' het verbod 
als een kleine 'overwinning tegen de islamisering' 
zagen. Anderen stelden dat het doodnormaal is dat 
werkgevers zelf de regels bepalen op de werkvloer: 
'Religie zou privé moeten zijn en hoort niet in het 
openbaar'. Ook waren er enkele positieve reacties 
op hooddoekdraagsters: 'Wanneer ik een dame 
met hoofddoek achter een kassa zie zitten ben ik 
blij. Want dan heeft ze tenminste nog iets van 
vrijheid.' 

Het jongerenforum Marokko.nl geeft ruimte aan een 
gemêleerde discussie, waar het met name draait 
om het recht van de werkgever versus potentiële 
discriminatie op basis van geloof. Sommigen 
spreken wel hun angst uit dat moslims niet meer 
welkom zouden zijn in Europa. De EU zou zijn 
begonnen met het implementeren van islamofobie 
in de wet, waarop een jongere zegt: 'we moeten • 
hier weg en iets opbouwen in onze eigen landen'. 

Op salafistische pagina's uitten gelijkgestemden ook 
hun zorgen over de gevolgen van de uitspraak: 
'Werkgevers kunnen nu openlijk discrimineren want 
Fatima komt solliciteren maar wordt niet  

aangenomen vanwege haar hoofddoek'. Hierop 
werden positieve boodschappen gepost: 'wees niet 
bang voor de toekomst en treur niet om afwijzingen 
of je ontslag. Dit is een beproeving van Allah'. 
Stichting as-Soennah adviseerde haar 
sympathisanten het recht in eigen handen te nemen 
door strategisch te stemmen voor de Tweede 
Kamerverkiezingen: 'Stem morgen op een politieke 
partij die de moslims het best gezind is. Zo 
voorkomen we dat de in de politiek gemaakte 
wetgeving minder discriminatoir zullen zijn'. 

De Turkse president Erdogan, als volgende stap in 
de slepende diplomatieke rel met Nederland, 
hekelde donderdag 16 maart ook het recente vonnis 
van het Europese Hof van Justitie. Hij noemde dit 
'het begin van een botsing tussen de halve maan en 
het kruis' (islam en christendom). 
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van de Tweede Kamerverkiezingen. Ondanks dat 
de PVV niet de grootste partij is geworden, is 
gebleken dat een aantal partijen een stuk naar 
rechts is opgeschoven, onder meer met uitspraken 
over de islam en de aanpak van jihadisten. Zoals 
een Marokkaanse jongere stelt in de Volkskrant: 

De uitspraak kan gevolgen hebben voor de 
arbeidsparticipatie van hoofddoekdragende 
moslima's. Zo ontstaat er een soort spagaat voor 
deze vrouwen waarbij ze enerzijds worden 
beschuldigd van een vermeend gebrek aan 
arbeidsparticipatie, maar anderzijds mogelijk te 
maken krijgen met expliciete vormen van 
uitsluiting op de werkvloer. Ook kan het aanklagen 
van bedrijven die moslimvrouwen discimineren 
bemoeilijkt worden. Het kan vrouwen kwetsbaar 
maken voor narratieven die gecentreerd zijn 
rondom slachtofferschap. 

Ultranationalistische Turken 
nemen Aboutaleb op de korrel na 
diplomatieke rel in Rotterdam 
De spanningen tussen Turkije en Nederland lopen 
op sinds het kabinet op zaterdag 11 maart 2017 
besloot de landingsrechten van de Turkse minister 
van Buitenlandse Zaken Cavusoglu in Nederland in 
te trekken. Cavusoglu wilde naar Rotterdam komen 
om een toespraak te houden ten faveure van het 
aankomende referendum in Turkije over de 
grondswetwijziging. - Waar Cavosoglu uiteindelijk 
wegbleef, kwam de Turkse minister van 
Familiezaken Fatma Betl Sayan Kaya vanuit 
Duitsland met de auto naar Rotterdam. 

Kaya werd later op de avond door de DSI vanuit 
Rotterdam geëscorteerd naar de Duitse grens, 
waarbij de spanning rondom het Turkse consulaat 
in Rotterdam hoog opliep. Hierbij raakten zeven 
mensen gewond, onder wie een politieman. De 
politie zette het waterkanon en honden in tegen 
betogers bij het Turkse consulaat. Enkele 
demonstranten bekogelden de politie met flessen en 
stenen. 

" Zie NCTV Weekbericht Internetmonitoring 10/2017. 

In Turkije is woedend gereageerd. President 
Erdogan heeft Nederland in meerdere toespraken 
fascistisch, nazistisch of een bananenrepubliek 
genoemd. Het Turkse consulaat in Rotterdam heeft 
vervolgens aan Turkse Nederlanders, die bij de 
ongeregeldheden voor het consulaat op 11 maart 
2017 aanwezig waren, gevraagd zich te melden en 
hierbij foto's of video's van vermeend politiegeweld 
aan te leveren. 

De opmerking van de Rotterdamse burgemeester 
Ahmed Aboutaleb in Nieuwsuur op 13 maart 2017 
dat niet uitgesloten kon worden dat het tot een 
schietpartij kon komen tussen persoonsbeveiligers 
van de Turkse minister van Familiezaken Kaya en 
de DSI, en dat 'de toestemming om te schieten was 
gegeven', zet kwaad bloed bij een groot deel van de 
(ultra-)nationalistische groep reaguurders op 
Turks.nl en Dutchturks.nl: 'Die vieze hond abou 
taleb mag doodvallen. Hij is de hond geworden van 
wilders. Dit is ongekend. Dit kan niet', 'Levens-
gevaarlijk deze huisslaaf, compleet ontspoord'. 
Ook zitten er veel verkapte bedreigingen tussen: 
`Dan was het ook gelijk einde verhaal voor 
Aboutaleb. Verkaasde mocro' en `Ah leeft hij 
nog...zijn ziel verkocht aan de ongelovigen...[...] en 
tawba verricht voor dat hij zijn laatste adem 
uitblaast...vergevenis wordt enkel in deze Dunya 
geaccepteerd'. Sommigen zien het recente verlies 
van de PvdA bij de parlementsverkiezingen als 
`straf' voor Aboutaleb: 'Asscher, Marcoush en 
Aboutaleb hondjes van de pvda!! Lekker voor jullie! 
Zie je het verschil nou als je geen turkse / 
marokkaanse stemmers hebt? Dit is nog het 
begin!!'. 

s  Eerder was Aboutaleb ook al het mikpunt van spot en hoon 
van (ultra-)nationalistische Turkse Nederlanders inzake de 
Rotterdamse 'vlaggenkwestie' rondom het stadhuis. Zie 
hiervoor NCTV Weekbericht Internetmonitoring 4/2017. 
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Commentaar monitorspecialist 
De diplomatieke botsing is ongekend hard te 
noemen voor Nederlandse begrippen. Tevens is de 
provocerende taal van Turkse zijde richting de 
Nederlandse overheid nog niet eerder zo heftig 
geweest. Op Nederlandstalige sociale media 
vertaalt dit zich naar een zeer verhit en agressief 
discours, waarbij racistische en opruiende berichten 
over en weer vliegen. Niet alleen tussen 
autochtone Nederlanders en nationalistische Turkse 
Nederlanders: juist ook en vooral binnen de 
bredere Turkse gemeenschap. De emotionele 
lading en betrokkenheid van veel reaguurders 
dragen al enige tijd bij aan verdeeldheid en onrust 
onder genoemde groepen in Nederland, die in 
voor-komende gevallen kunnen uitgroeien tot een 
probleem voor de openbare orde in steden waar 
veel Turkse Nederlanders woonachtig zijn. 

In de aanloop naar het Turkse referendum over de 
grondswetwijziging op 16 april 2017 zal de band 
tussen Turkije en Nederland, maar ook de 
weerbaarheid met en binnen de Turkse 
gemeenschap in Nederland danig op de proef 
worden gesteld. Het is dan ook verontrustend te 
noemen dat de diplomatieke rel tussen Nederland 
en Turkije in toenemende mate op sociale media 
geframed wordt als een religieuze krachtenstrijd: 
een gevecht tussen 'het kruis en de halve maan' 
(het christendom en de islam). Zo zijn voorzichtig 
steunbetuigingen vanuit andere islamitische 
groepen in Nederland aan het adres van Turken in 
Nederland terug te lezen vanuit dè perceptie dat 
Nederland 'de islam haat' en/of 'zionistisch' is. 

De aanhoudende en groeiende stroom hatelijke en 
opruiende berichten op sociale media aan het adres 
van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is 
eveneens een reden tot zorg. In toenemende mate 
wordt hij als afvallige gezien, 'verrader van de 
moslims' of zelfs onderdeel van een zionistisch 
complot. In tegenstelling tot vroeger nemen 
ultranationalistische Turken momenteel het 
voortouw in het hatelijk becommentariëren van 
Aboutaleb; een rol die in het verleden vooral 
weggelegd was voor klassieke rechtsextremisten. 

Bekladdingen door extreemlinkse 
actievoerders jegens de PVV 
Extreemlinkse actievoerders hebben op 14 maart 
2017 in een persbericht op Indymedia.nl enkele 
bekladdingen in de nachten ervoor geclaimd. De 
bekladdingen waren gericht tegen de PVV en zijn 
volgens de claim uitgevoerd door de actiegroep 'De 
Kwade Kwasten'. In de nacht van 12 op 13 maart 
werd het huis van Henk de Vree, nummer 24 op de 
PVV-kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamerverkiezingen, beklad met leuzen als 'Henk de 
Vree stap uit de PVV', 'Wilders Racistisch' en 'PVV 
Fascistisch'. In de nacht erop vonden nog twee 
bekladdingen plaats. Op het kantoor van Olaf 
Stuger, nummer 49 van de PVV-lijst, stond de tekst 
'Stuger schaam je voor de PVV' en op de stoep 'PVV 
NEE'. En op het hoofdkantoor van de regionale 
omroep Ll in Maastricht stond 'Dion Graus, waarom 
is Wilders nog niet vermoord?'. In het persbericht 
worden andere PVV'ers en mediabedrijven die de 
PVV een platform bieden, bedreigd met soortgelijke 
acties, ook na de verkiezingen. 'Iedere PVV'er die 
het in zijn of haar hoofd haalt om de niet 
democratische en racistische partij van Wilders te 
steunen in de staten, gemeenteraden of de Tweede 
Kamer komt aan de beurt', zo staat op Indymedia. 

Commentaar monitorspecialist 
'De Kwade Kwasten' is een gelegenheidsnaam die 
eerder is gebruikt door asielrechtenextremisten: in 
2013 bij de bekladding van het huis van de IND-
directeur, en in 2010 de bekladding van het huis 
van de burgemeester van Haarlemmermeer. Of de 
groep(en) die deze gelegenheidsnaam toen 
gebruikten ook nu achter de bekladdingen zitten, is 
onduidelijk. De actievoerders die deze week deze 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 23/2013. 

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



NCTV I Weekbericht Internetmonitoring 11/2017 

naam hebben gehanteerd, presenteren zich als 
'een collectief van burgers die op directe wijze 
tegen discriminatie racisme en fascisme strijden'. 
PVV-leider Wilders en andere PW'ers zijn in de 
afgelopen jaren geregeld doelwit van bedreigingen 
op sociale media en soms ook van bekladdingen 
geweest. Bekladdingen en home visfits vallen onder 
de gebruikelijke modus operandi van extreemlinks. 
Geweld tegen personen valt hier niet onder, met 
uitzondering van gewelddadige confrontaties met 
rechts-extremisten en sinds kort ook agenten 
(vanwege vermeende 'repressie' en 'racistisch' 
optreden door de politie). 

Het dreigement dat meer PW'ers en (media-) 
bedrijven de komende periode het doelwit van 
extreemlinkse acties zullen worden, dient serieus te 
worden genomen. Ook in andere uitingen op 
sociale media en weblogs is in de afgelopen weken 
door diverse extreemlinkse actievoerders 
opgeroepen om na de verkiezingen voorbereid te 
zijn op een 'rechts klimaat' in Nederland 'waaruit 
extreemrechts zelfvertrouwen zal putten en 
openlijker acties durft te gaan voeren' tegen 
bijvoorbeeld moslims, islamitische gebouwen, 
asielzoekers en hun huizen, maar ook linkse 
actievoerders. Er wordt in een oproep gesteld 
bereid te zijn om 'keihard' terug te vechten. 

Rechts-nationalistische actiegroep 
'Nijmegen Rechtsaf' de afgelopen 
periode erg actief 
De rechts-nationalistische actiegroep 'Nijmegen 
Rechtsaf' is de afgelopen weken opvallend veel 
actief geweest op sociale media én op straat. 
Tijdens de verkiezingscampagne zijn actievoerders 
van de groep geregeld in Nijmegen en 
aangrenzende plaatsen als Malden en Groesbeek op 
straat actief geweest met het ophangen van 
pamfletten en opplakken van stickers van de 
extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet. Op 
deze stickers en pamfletten staat de tekst 
'Leugenaars, eurofielen, graaiers'. De tekst is 
gericht tegen gevestigde politieke partijen als de 
VVD, D66, PvdA en CDA. Foto's van deze acties zijn 
geplaatst op de Facebookpagina van 'Nijmegen 
Rechtsaf', maar ook op die van Identitair Verzet. 

Zie ook de recente actie van Zantifa tegen een dierenasiel in 
Zaandam waar Geert Wilders op bezoek zou komen, waarover 
is geschreven in Weekbericht Internetmonitoring 10/2017. 

Onlangs heeft 'Nijmegen Rechtsaf' zich op Facebook 
fel uitgesproken tegen de komst van twintig 
statushouders naar een woonzorgcentrum in 
Nijmegen. De actiegroep vindt 'het schandalig dat 
de gemeente dit beleid uitvoert ten koste van de 
gewone Nijmegenaren'. En verder: 'En weer wordt 
hier iets doorgeduwd waar niemand op zit te 
wachten. In plaats van iets te doen aan de 
woningnood voor alle Nijmegenaren die starten op 
de woning en huursector , richt de gemeente 
Nijmegen zich weer op zijn "maatschappelijke 
verantwoordelijkheid" om vreemdelingen een plek 
te geven in de stad.' 

Voorts heeft de actiegroep zich in de afgelopen 
week ook gemengd in de spanningen tussen Turkije 
en Nederland. In reactie op het besluit van de 
Turkse.  stad Gaziantep deze week om de borden 
langs de kant van weg die herinneren aan de 
stedenband met Nijmegen weg te halen, hebben 
actievoerders van 'Nijmegen Rechtsaf' de naam 
Gaziantep weggekalkt op een stedenbandbord in 
Nijmegen. Op Facebook staat bij foto's van de 
actie: 'Vriendschap moet van 2 kanten komen!'. 
Ook dit bericht van 'Nijmegen Rechtsaf' heeft 
Identitair Verzet op haar Facebookpagina gedeeld. 
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Overigens was de Facebookpagina van 'Nijmegen 
Rechtsaf' tot voor kort nog actief als ‘AZC Alert 
Nijmegen'. Sinds begin maart 2017 heeft de lokale 
actiegroep echter besloten 'het roer om te gooien' 
en heeft ze afscheid genomen van het anti-
asielzoekersplatform 'AZC Alert'. De groep stelt op 
Facebook te zijn 'doorgegroeid naar Nijmegen 
Rechtsaf !'. Verder staat er: 'Dit heeft het grote 
voordeel dat jullie als volgers veel meer zullen 
meekrijgen van onze acties. Waar we eerst vooral 
actief waren achter de schermen zullen we nu meer 
zichtbaar zijn op straat en daar waar de problemen 
zijn. We zijn al actief en gaan er hier voortaan 
verslag van doen V. In het verleden heeft 'AZC Alert 
Nijmegen' zich geregeld gemengd in discussies over 
de komst van asielzoekers. Daarbij is fel geageerd 
tegen de komst van groepen vluchtelingen naar 
Nijmegen, zoals de komst van duizenden 
vluchtelingen van oktober 2015 tot begin mei 2016 
in Heumensoord. 

Commentaar monitorspecialist 
De lokale rechts-nationalistische actiegroep 
'Nijmegen Rechtsaf' is pas sinds 5 maart 2017 
onder deze naam actief op Facebook én op straat. 
Daarvoor was de Facebookpagina sinds eind 
augustus 2015, het begin van de hoge instroom 
asielzoekers in Nederland, actief als 'AZC Alert 
Nijmegen' en vooral gericht tegen de komst van 
asielzoekers naar Nijmegen en omstreken. 

'Nijmegen Rechtsaf' omschrijft zichzelf als een 
'actiegroep voor Nijmegen en omstreken' die 
weerstand biedt 'tegen de linkse elites van 
Havanna aan de Waal'. De actiegroep richt zich op 
meer zaken dan alleen de strijd tegen de komst 
van asielzoekers. Actievoerders van de groep 
waren actief tijdens de afgelopen 
verkiezingscampagne en in relatie tot de 
diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. 
Opvallend is dat de recente acties van 'Nijmegen 
Rechtsaf' online worden gedeeld door de 
extreemrechste actiegroep Identitair Verzet. 
Normaal doet Identitair Verzet dat vrijwel alleen 
van acties van eigen lokale afdelingen of van 
buitenlandse Identitairer zustergroepen. Bovendien 
zijn actievoerders van 'Nijmegen Rechtsaf' met 
actiemateriaal van Identitair Verzet aan de slag 
gegaan. 

Zo lijkt het erop dat 'Nijmegen Rechtsaf' zich 
vanuit het online platform 'AZC Alert' enigszins 
heeft geradicaliseerd, meer (extreem)rechtse 
thema's oppakt en ook is overgegaan tot acties op 
straat, die soms ook over het randje van de wet 
(bekladding) gaan. Het is verder interessant om te 
blijven monitoren of er meer lokale anti-
asielzoekersplatformen deze weg van 'Nijmegen 
Rechtsaf' gaan bewandelen en of deze groepen 
wellicht zu►len uitgroeien tot lokale afdelingen van 
bestaande extreemrechtse actiegroepen als 
Identitair Verzet. 
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1. Terrorisme 

Londen opgeschrikt door aanslag 
met zelfde MO als Nice en Berlijn 
Op woensdagmiddag 22 maart 2017 werd Londen 
opgeschrikt door een terroristische aanslag met een 
jihadistisch motief. De aanslagpleger, die naar het 
lijkt alleen handelde, reed met een auto meerdere 
mensen aan op Westminster Bridge. Nadat hij met 
zijn 4x4 auto was gecrashed nabij het 
parlementsgebouw, stak hij een ongewapende 
politieagent neer. De dader had willen doorlopen 
naar het parlementsgebouw, maar werd 
neergeschoten door agenten. De aanslag kostte vijf 
personen het leven (waaronder de dader). Er 
raakten hierbij veertig personen gewond, 
waaronder twaalf ernstig. 

Vrijwel direct na de aanslag ontstond op pro-ISIS 
Telegramkanalen veel rumoer en werd de aanslag, 
zoals vaker gebeurt, gelegitimeerd: 'London attack 
was cowardly right? Have you ever thought of the 
continuous cowardly attacks by the Western led 
coalition in Iraq? How about their safety and human 
rights? What about the Phosphorus gas and artillery 
used on children? How about the 1800 civilians you 
bombarded in #Mosul alone yesterday?'. ISIS heeft 
de aanslag een dag later in een communiqué van 
mediakantoor Amaq geclaimd. 'De uitvoerder van 
de aanslag van gisteren is een soldaat van ISIS. Hij 
heeft de aanslag uitgevoerd door gehoor te geven 
aan de oproep om de onderdanen van de 
[westerse] coalitie te treffen', zo luidde de vertaling 
van het communiqué. 

In de online Nederlandse jihadistische beweging is 
vooralsnog beperkt gereageerd. Op de 
Facebookpagina 'De Zuivere Aanbidding' is een 
vertoog geplaatst waarin juist het Westen en  

Amerika als 'terroristische staat' worden benoemd. 
'#PrayforLon... #PrayforSyria!!!', zo wordt 
afgetrapt. Er wordt verwezen naar de 
bombardementen in Syrië: 'Afgelopen vrijdag 
hadden we onder de aandacht gebracht dat de 
terroristische staat Amerika tijdens het Ishá-gebed 
een moskee heeft gebombardeerd in de in West-
Aleppo gelegen wijk Al-Jeneih, waarbij ruim 100 
burgers gedood werden [...]'. Het vertoog eindigt 
met: 'Met grote verslagenheid gaan onze gedachten 
& gebeden uit naar de nabestaanden van de 
slachtoffers van de Westerse terreur die de 
selectieve media nooit zal bereiken'. Londen wordt 
in het hele stuk niet genoemd. 

In rechtspopulistische kringen werd kort na de 
aanslag direct gehamerd op het feit (op dat 
moment een gerucht) dat de dader een moslim zou 
zijn. In diezelfde kringen werd kritiek geuit op de 
burgemeester van Londen, die eerder in een 
interview zei dat aanslagen tegenwoordig deel uit 
maken van het leven in een grote stad.' Hem wordt 
'wegkijken' verweten; hetgeen volgens hen ook 
geldt voor de Nederlandse regering. Een veel 
gestelde vraag op deze fora is dan ook wanneer er 
een aanslag in Nederland zal plaatsvinden. 

Commentaar monitorspecialist 
De geweldsincidenten in Londen komen exact een 
jaar na de aanslagen in Brussel. De modus 
operandi (gebruik van auto en mes) is afgelopen 
jaren vaak gepropageerd door ISIS en gebruikt 
door haar sympathisanten bij aanslagen in Europa 
(Nice, 14 juli 2016 en Berlijn, 19 december 2016). 
Het gebruik van een auto als wapen voor een 
terroristische aanslag is relatief eenvoudig en wordt 
herhaaldelijk aangemoedigd in propaganda van 
terroristische organisaties zoals ISIS en al Qa'ida. 

Juist op een eiland als het VK, waar explosieven en 
vuurwapens niet zo makkelijk verkrijgbaar zijn als 
op het Europese vasteland, kan dit middel bij 
uitstek worden ingezet door jihadisten. De aanslag 
kan zorgen voor kopieergedrag en dienen ter 
inspiratie voor personen die voornemens zijn een 
aanslag te plegen. Ook personen in Nederland met 
jihadistische intenties kunnen geïnspireerd raken. 

Herhaaldelijk wordt online in Nederlandse 

»Saclig Khan: London mayor says terror attacks 'part and 
parceL' of living in a major city', The independent, 22-09-2016 
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jihadistische kringen het Westen afgeschilderd als 
'terroristische staat' en worden aanslagen in het 
Westen genoemd als vergelding van 
bombardementen in Syrië. 

Franse ISIS-strijder toont 'juiste 
opvoeding' voor kinderen 
De Islamitische Staat in Syrië en al-Sham (ISIS) 
heeft op 20 maart 2017 via een propagandavideo 
de lancering van de televisiezender 'Al-Bayan' 
aangekondigd, door eerste beelden van deze zender 
te verspreiden. In de video getiteld 'The Firm Grip 
of the Religion', die werd uitgebracht via Telegram, 
werd met name aandacht besteed aan de 'juiste 
opvoeding' van islamitische kinderen in het 
'kalifaat'. Zo vertelt de 

, terwijl hij omgeven wordt door 
jonge meisjes en jongens in ISIS-kledij, over het 
belang van religieus onderwijs op school. Meisjes in 
het bijzonder zouden vaardigheden van hun 
moeders moeten leren. 

promoot 
voorts het leven voor minderjarigen in het 'kalifaat' 
en hemelt het islamitische onderwijs op, gebaseerd 
op de Koran en Hadith. 

De video is verder doorspekt met beelden van 
lachende en spelende kinderen. Hiertegenover 
worden beelden van het dagelijks leven in andere 
islamitische landen gebruikt, om aan te tonen dat 
kinderen die in die landen opgroeien, geen echte 
moslims zijn, maar afvalligen. Door beelden te 
tonen van dingen die verboden zijn in de strikte 
ISIS-ideologie, zoals drinken, roken, muziek, 
homoseksuelen, steekt het 'kalifaat' hierbij af als 
'staat' waarin kinderen in een pure omgeving 
kunnen opgroeien, zonder deze verwerpelijke 
invloeden. 

Commentaar monitorspecialist 
Het beeld van het 'kalifaat' waar plek is voor 
gezinnen en kinderen om op te groeien in een 
ideaalstaat met islamitische wetgeving, is een 
terugkerend thema in ISIS-propaganda. Zo werden 
al in een propagandavideo uit september 2015, 
'Eid of a Mujahid', kinderen getoond die lachend in 
kermisattracties zaten en genoten van snoepjes. 
De kinderen in 'The Firm Grip of the Religion' 
stralen ook dit beeld uit: het leven in het 'kalifaat' 
is fantastisch. Daartegenover wordt het beeld 
geschept van het verwerpelijke leven tussen de on-
of andersgelovigen. Dit beeld heeft onder meer ook 
Europese strijders en hun gezinnen in het verleden 
naar Syrië doen uitreizen. Ook nu ISIS onder 
militaire druk staat, kunnen dergelijke beelden nog 
steeds krachtig blijken in het aantrekken van 
aanhangers. 

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

Verhit discours onder Turkse 
Nederlanders over referendum 
grondwetswijziging Turkije 
Op het populaire turks.nl (en de gelijknamige 
Facebookpagina) is een artikel gewijd aan het 
aanstaande referendum over de Turkse 
grondwetswijziging ('Nog steeds een zwevende 
kiezer? Lees dan dit artikel!'). Hierin somt de auteur 
een aantal argumenten op voor ('EVET') en tegen 
('HAYIR') de grondwetswijziging: 'het ja-kamp 
beweert dat dankzij het referendum het land beter 
bestuurbaar, groter en machtiger zal worden. Het 
nee-kamp beweert echter dat met de nieuwe 
grondwet, Turkije langzamerhand richting een 
dictatuur gaat'. 

Veel Turkse Nederlanders delen en becom-
mentariëren het artikel. Het merendeel van de 
reacties komt voort uit ja (EVET) stemmers: 'Chp 
[seculiere oppositie] en hdp [pro-koerdische partij] 
stemmen nee... dan weten wij dat wij het 
tegenovergestelde moeten doen' en 'Van mij mag 
Erdogan sultan worden tot ie dood gaat hij is de 
enige moslim leider die keihard werkt helpt en een 
echte man is kijk naar Turkije de afgelopen 10 jaar 
gaat als een raket haal hem weg en Turkije is 
verloren dat is wat de westerse wereld wil dus alle 
turken stem JA'. Een enkeling vraagt zich af hoe er 
nu aangekeken wordt tegen de Turks Nederlandse 
gemeenschap: 'Heel leuk en aardig maar ik stem 
een dikke #NEE ohw sorry ben ik nu een terrorist of 
een Glen aanhanger?'. Ook uit enigszins  

onverwachte hoek is er aandacht voor het 
referendum. Zo vraagt iemand op turks.nl 'Mag ik 
ook als een Marokkaan #EVET zeggen ❑'. Los van 
een reeks positieve reacties krijgt deze persoon ook 
kritiek: 'Vind alleen zo idioot dat alle Marokkanen zo 
pro Erdogan zijn. Louter omdat ie t geloof 
misbruikt. En btw Turkije is GEEN onderdeel van 
het Midden-Oosten/Arabische wereld. Knoop dat 
maar eens in jullie oren'. 

Commentaar monitorspecialist 
Waar in de afgelopen weken op Nederlandstalige 
sociale media onder Turkse Nederlanders vooral 
aandacht was voor de Nederlandse verkiezingen 
(en dan met name de prestaties van de politieke 
partij DENK versus de PvdA) en de ontstane 
diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije, lijkt 
de discussie tussen Turkse Nederlanders over het 
referendum zelf en daarmee de koers van Turkije 
nu los te barsten. 

De voorstemmers (EVET) laten geen kans onbenut 
om luidkeels hun liefde voor Turkije en/of president 
Erdogan te benadrukken. Deze groep lijkt in de 
meerderheid. De tegenstemmers (HAYIR) opereren 
op Nederlandstalige sociale media voorzichtiger; zij 
stellen vooral kritische vragen of proberen een 
frame neer te zetten dat vaderslandsliefde wel 
samen kan gaan met een kritische opstelling 
richting de huidige Turkse autoriteiten. 

Het discours is echter geladen en bij vlagen 
agressief en emotioneel. Ook lijken langzamerhand 
religieuze overwegingen serieus mee te spelen in 
online discussies over spanningen met of binnen 
Turkse gemeenschappen in Nederland. De 
aanhoudende steunbetuigingen aan het adres van 
de Turkse president Erdogan worden in 
toenemende mate religieus geformuleerd, wat in 
sommige gevallen zelfs leidt tot steun vanuit de 
Marokkaanse gemeenschap in Nederland voor 'een 
sterke leider' die zich inspant voor 'alle moslims'. 
Dit kan in aanloop naar het referendum over de 
Turkse grondwetswijziging de Turkse gemeenschap 
in Nederland verder verdelen en verdere polarisatie 
in de hand werken. 

Zie NCTV Weekbericht Internetrnonitoring 11/2017. 
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Identitair Verzet spoort afdelingen 
aan tot acties 
De extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet 
heeft op 18 maart 2017 in een bericht op Facebook 
haar afdelingen, activisten en sympathisanten 
opgeroepen om in actie te komen. In de oproep 
staat onder meer: 'Wij roepen al onze activisten en 
sympathisanten op om deel te nemen aan het 
verzet. [...] Wij verwachten in ieder geval van elke 
activist een inspanning de komende tijd. Wij voeren 
geen politieke strijd als vrijetijdsvulling maar ten 
behoeve van een toekomst voor ons land en 
onszelf. Ten overvloede, maar liever eenmaal teveel 
dan eenmaal te weinig gezegd; Hou het geweldloos. 
#Kominverzet'. Verder wordt op Facebook enigszins 
dreigend gesteld dat elke afdeling die verzaakt, zal 
worden opgeheven. Onderstaande afbeelding 
vergezelt de oproep. 

Naast de landelijke organisatie zijn er op Facebook 
ook lokale of regionale afdelingen van Identitair 
Verzet actief, zoals Rotterdam, Leiden, 
Bollenstreek, Eindhoven, Den Haag, Limburg, 
Utrecht en Twente & De Achterhoek. Sommige van 
deze afdelingen zijn in het verleden ook actief op 
straat geweest met acties tegen de vermeende 
islamisering van Nederland en de komst van 
asielzoekers naar Nederland. Vooral de groepen in 
Leiden en Rotterdam zijn geregeld in het nieuws 
geweest met acties. Van sommige andere 
afdelingen zijn nauwelijks of geen acties bekend. 

Commentaar monitorspecialist 
De oproep vanuit de landelijke organisatie van de 
extreemrechtse actiegroep Identitiar Verzet is 
opmerkelijk. Dit lijkt te duiden op onvrede over de 
actiebereidheid van sommige afdelingen en 
activisten. Het is de vraag of dit op den duur zal 
leiden tot het uiteenvallen, opheffen of royeren van 
bepaalde afdelingen of actievoerders van Identitiar 
Verzet. In ieder geval dient na deze online oproep 
in de komende periode rekening te worden 
gehouden met een toename van het aantal acties 
op straat door actievoerders van Identitiar Verzet. 

Onder de modus operandi van Identitair Verzet 
vallen onder andere het met een groepje 
actievoerders bezetten van een (in aanbouw 
zijnde) moskee of geplande opvanglocatie voor 
asielzoekers, het uitdelen van flyers en folders op 
straat, het ophangen van spandoeken met 
opruiende teksten en het afsluiten met een 
kettingslot of blokkeren van de ingang van een 
islamitische school/universiteit of een 
opvanglocatie van asielzoekers. De acties van 
Identitair Verzet zijn tot nu toe altijd geweldloos 
geweest, maar kunnen erg intimiderend zijn voor 
de slachtoffers zelf en een bredere uitwerking 
hebben op de groep mensen (moslims, 
asielzoekers) waartegen de acties zijn gericht. 
Hoewel het steeds om kleinschalige acties en een 
handvol actievoerders gaat, probeert Identitair 
Verzet met het genereren van zoveel mogelijk 
mediaaandacht en uitgebreide verslagen met foto's 
op sociale media het doen voorkomen dat het om 
grootschalige en breed gedragen acties gaat. 

Voorts is het opvallend dat Identitiar Verzet 
consequent de hashtag #kominverzet blijft 
gebruiken bij de oproepen op sociale media. Deze 
hashtag was vooral vanaf de tweede helft van 2015 
en in 2016 populair bij de diverse actiegroepen die 
in actie kwamen tegen de massale instroom van 
asielzoekers en de opvang van deze mensen. De 
hashtag werd vooral door het frequente gebruik 
door PVV-leider Geert Wilders algemeen bekend en 
populair bij rechts-populistische, extreemrechtse 
en anti-asielzoekers-actiegroepen. 
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Terrorisme 

'Verharding' coalitie voer voor 
jihadistisch vertoog 
De 'slag om Mosul' heeft een nieuw gezicht 
gekregen. De Amerikaanse overheid heeft erkend 
dat tijdens de bombardementen op 17 maart 2017, 
die gericht waren op ISIS-doelwitten in Mosul, 
burgerslachtoffers zijn gevallen. Hoewel de VS nog 
onderzoek doen naar de hoeveelheid slachtoffers, 
lopen de schattingen - onder andere gedaan door 
Amnesty International - tegen de tweehonderd 
doden. Het Pentagon stelt dat ze in coalitieverband 
gehandeld hebben op verzoek van de Iraakse 
overheid. De Irakezen ontkennen dat er 
bombardementen zijn uitgevoerd en stellen dat 
ISIS verantwoordelijk is voor het opblazen van het 
complex met behulp van eerder aangebrachte 
explosieven. Inmiddels liggen de gevechten om 
Mosul tijdelijk stil. Volgens het Pentagon wordt 
gewerkt aan een nieuwe strategie om ISIS de 
laatste, fatale slag toe te brengen. 

Als de berichten over de hoeveelheid burgerdoden 
kloppen, zou dit sinds de Irak-oorlog in 2003 het 
grootste aantal doden bij een door de VS uitgevoerd 
bombardement betekenen. Het komt de anti-ISIS 
coalitie in ieder geval op veel kritiek te staan. Zo 
spreekt Amnesty International in een rapport van 
'een een alarmerend patroon van door de VS 
geleide luchtaanvallen'.-  De bombardementen lijken 
te zijn opgevoerd sinds de beëdiging van Trump als 
president van de Verenigde Staten. Ook melden 
media, waaronder de New York Times, dat het 
Iraakse regime te veel ruimte krijgt in de strategie 
om ISIS te verslaan. Zij vrezen dat het grotendeels 
sjiitische leger van Irak de mensenrechten schendt 
van de overwegend soennitische bevolking in 
Mosul: dit werkt de al bestaande sektarische 
spanningen in de hand. De kritiek op de coalitie is 
koren op de molen van ISIS. Op 21 maart 2017 
berichtte het officeuze ISIS-nieuwskanaal 'Amaq 
News Agency' over 1800 burgerslachtoffers die in 
Mosul zouden zijn gevallen door de 'continue 
Amerikaans-Iraakse slachting'. Volgens ISIS zijn 

'Sektarische spanningen in Irak lopen op na omstreden 
luchtaanval VS op Mosul', Volkskrant, 27-03-2017 
' 'U.S. Investigating Mosul Strikes Said to Have Killed Up to 
200 Civilians', New York Times, 24-03-2017 

Iraq: Civilians killed by airstrikes in their homes after they 
‘vere told not to flee Mosul', Amnesty International, 28-03-
2017 

ziekenhuizen, klinieken noch huizen gespaard 
gebleven. Ook op online kanalen van Nederlandse 
jihadisten wordt veel aandacht besteed aan de 
bombardementen van de coalitie. De jihadistische 
Facebookpagina 'Onze Religie' stelt: 'Dit is wat onze 
vaders, moeders, broertjes en zusjes meemaken in 
West-Mosul, als gevolg van de bombardementen'. 
In een ander bericht van 'Onze Religie' worden 
beelden getoond van dode kinderen: 'een paar van 
de duizenden slachtoffers van westers terreur in 
Mosul'. De beelden wekken afschuw op bij 
gelijkgestemden. Het betoog van 'Onze Religie', 
onder andere op hun Telegramkanaal, wordt 
directer: 'de afgelopen twee dagen zijn bijna 500 
moslims [...] omgekomen [...] maar natuurlijk zul je 
hier morgen bij de vrijdagpreek geen woord over 
horen [...] grote kans dat je de lokale inhuur-imam 
zult horen over "terrorisme" en de drie ongelovigen 
die gisteren gedood zijn in Londen [...] wij gaan hier 
niet in mee [...] want één druppel moslimbloed is 
méér waard dan alle Westerlingen bij elkaar'. 

Commentaar monitorspecialist 
De 'bekentenis' die door de Amerikaanse overheid 
is afgelegd over gevallen burgerslachtoffers bij de 
bombardementen op Mosul, komt voor ISIS als 
geroepen. Nu zij het verlies van de stad steeds 
meer moet toegeven wordt ieder negatief bericht 
over de anti-ISIS coalitie ten volle benut. Het feit 
dat onschuldige burgers slachtoffer zijn van 
coalitiebombardementen wordt door ISIS dankbaar 

'IS"Amaq Reports 1800 Mosul Residents Dead in American- 
Iraqi "Massacres"', SITE Intelligence, 21-03-2017 
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gebruikt in haar retoriek. Het past precies binnen 
het bredere frame dat het Westen een oorlog voert 
tegen de islam. Het beoogd effect van ISIS is het 
creëren van een breed gedragen gevoel van haat 
binnen de wereldwijde moslimgemeenschap tegen 
het Westen. In Nederlandse jihadistische kringen 
leeft dit gevoel ook; herhaaldelijk wordt op 
jihadistische pagina's gemeld dat het Westen zich 
schuldig maakt aan het vermoorden van 
onschuldige moslims. De bombardementen in 
Mosul en Raqqa zijn voer voor het jihadistisch 
vertoog. (Beelden van) de bombardementen 
roepen sterke emoties op waardoor zij 
radicalisering kunnen voeden en een inspirerend 
motief kunnen zijn voor personen die voornemens 
zijn een aanslag te plegen. 

De verklaring van de Amerikaanse overheid over 
de bombardementen kan tevens gevolgen hebben 
voor de 'slag om Mosul' zelf. Zo zou de missie 
vertraging kunnen oplopen door de ontstane 
internationale druk. De kritiek op de 
'meedogenloosheid' van de bombardementen, en 
de mogelijke schending van mensenrechten door 
toedoen van de coalitie, kan zorgen voor twijfel 
over de effectiviteit en legitimiteit van de missie. 
Tevens komen de sektarische spanningen tussen 
het Iraakse leger en de bevolking van Mosul het 
doel om ISIS te verslaan niet ten goede. 

II, • Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Pegida Nederland moedigt anti-
islamitische acties aan 
Bij de in aanbouw zijnde Assoenat-moskee in 
Weesp zijn in de nacht van 26 op 27 maart 2017 
spandoeken opgehangen met anti-islam-leuzen als: 
'Stop de bouw. Kom in verzet', 'Koran is vergif' en 
'Islam=terreur'. De actie is door niemand opgeëist. 
De voorzitter van de Assoenat-moskee is 
geschrokken van de spandoeken en benadrukt dat 
de contacten met de buurt goed zijn. 'Zelf vermoed 
ik dat er in extreem-rechtse hoek gekeken moet 
worden. Ze proberen haat te zaaien', aldus de 
voorzitter. 

NOS.nl, 'Anti-islam-spandoeken 	moskee in aanbouw', 27 
maart 2017. 

De anti-islamactiegroep Pegida Nederland maakte 
op Facebook als eerste melding van de actie. Deze 
wordt door Pegida Nederland op Facebook geprezen 
en de groep roept op meer van 'dit soort acties' te 
doen en foto's hiervan naar Pegida op te sturen, 
zodat ze 'veilig' op de site van Pegida Nederland 
kunnen worden geplaatst. Tevens stelt de 
actiegroep dat ze op verzoek van bewoners 'een 
grotere actie' bij de moskee in aanbouw gaan 
houden. Pegida Nederland stelt op Facebook: 
'Wij keuren zulke acties niet af, wij zien liever een 
vreedzaam protest dan de Haatoproepen die in vele 
moskeeën gedaan worden en de terreuracties door 
moslims over de gehele wereld.' Op Twitter 
reageert Pegida Nederland op kritische media-
berichtgeving over de actie met: 'Wat is het 
discriminerende aan een spandoek met tekst: 
Islam = terreur? Waren aanslagen Parijs, Londen, 
etc liefde?'. 

Commentaar monitorspecialist 
Protestacties tegen (in aanbouw zijnde) moskeeën 
zijn een bekende modus operandi onder 
extreemrechtse en anti-islam actiegroepen. Met 
name de bezettingsacties door de extreemrechste 
actiegroep Identitiar Verzet hebben in de afgelopen 
jaren in de media enige publiciteit gekregen. 
Hoewel het steeds om kleinschalige geweldloze 
acties en een handvol actievoerders gaat, en veel 
buurtbewoners er niks mee te maken willen 
hebben, proberen de actiegroepen met het 
genereren van zoveel mogelijk (sociale) media-
aandacht te suggereren dat het om grootschalige 
en breed gedragen acties gaat. 

Hoewel Pegida Nederland de protestactie tegen de 
in aanbouw zijnde moskee in Weesp niet heeft 
opgeëist, moedigt de anti-islamactiegroep wel 
zulke vreedzame acties aan. Tevens stelt de 
actiegroep zelf met 'een grotere actie' tegen de 
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In de ontstane commotie stelt 
r. y  op Twitter dat 

verbreed moet worden: 
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moskee in Weesp te komen 'op verzoek van 
bewoners'. Bovendien beschuldigt Pegida 
Nederland in haar uitlatingen op sociale media 
consequent de islam, moslims en moskeeën van 
van terrorisme en haatzaaien. Hierdoor wordt een 
hele groep mensen, namelijk moslims, zonder 
nuance als gewelddadig weggezet, wordt een 'wij 
tegen zij'-beeld geschapen en wordt polarisatie in 
de hand gewerkt. Dit gebeurt overigens ook door 
andere extreemrechtse actiegroepen. Meestal gaan 
de online oproepen tot actie door extreemrechtse 
en anti-islam actiegroepen vergezeld van het 
gebruik van de hashtag #kominverzet. 
De oproep van Pegida Nederland komt overigens 
een week nadat Idenitiar Verzet haar afdelingen en 
sympathisanten opriep in actie te komen tegen de 
vermeende islamisering van de maatschappij. 

Extreemlinks richt pijlen op Baudet 
Thierry Baudet staat sinds zijn verkiezing tot 
Kamerlid voor het Forum voor Democratie (FvD) 
onder verhoogde belangstelling uit extreemlinkse 
hoek. Aanjaagster van deze verhoogde aandacht is 

die inmiddels ondergedoken zit vanwege 
bedreigingen. 

Dit kwam doordat de rechts-populistische 
Facebookpagina 'Liefde voor Holland' stelde dat 

opriep tot geweld en hierbij verwees naar 
oude Tweets van 	uit juli 2016 waarbij ze 
opriep om 	 en 
dat een 	 te vinden. 	stelt 
veelvuldig bedreigd te worden en stelt dat haar 
Tweets destijds 	 waren en dat ze 

Ondanks dat ze 
zichzelf omschrijft als pacifist zijn er echter ook 
uitingen van haar op Twitter terug te vinden waarbij 
ze geweld nadrukkelijk niet afzweert: zo twittert 

op 16 maart 

Het rechts-populistische weblog Geenstijl.nl haakt 
hier gelijk op in en trekt een vergelijking met de 
moord op Pim Fortuyn: 'deze gebeurtenissen doen 
onvermijdelijk terugdenken aan die woeste periode 
van november 2001 tot mei 2002 toen het radikale 
aksiewezen met goedkeuring van de linkse media 
Pim Fortuyn opjaagde in een klassieke drukjacht en 
het werpen van taarten uiteindelijk eindigde in een 
kogelregen. Zorgen over de veiligheid van Thierry 
Baudet zijn op zijn plaats'. 

Afbeelding 

Na een opiniestuk van 	op de linkse 
opiniewebsite Joop.n1 waarin ze Thierry Baudet een 

noemde, ontstond er 
landelijk aandacht voor 	die zich 
genoodzaakt voelde om onder te duiken. 

Zie Weekbericht 	tmonitoring 2/20 7 

Aan de linkerflank moedigt de bekende 
linksextremist 	het 	van Baudet 
juist aan. Op haar eigen weblog schrijft zij 

kifdaki_ 

1111~~~—  tibi& 	 N 

Zie http://www.geenstiji.nl/mt/archieven/2017/03/  
bassiehof 	 veiligheid_vah_thierry_baudet 
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Commentaar monitorspecialist 
Extreemlinks lijkt met frisse energie haar pijlen te 
richten op Thierry Baudet, die wellicht een 
welkome afwisseling biedt na het jarenlang zwaar 
bekritiseren van Geert Wilders. Het is zorgelijk dat 
extreemlinks in toenemende mate oproept tot 
buitenparlementaire acties jegens een recentelijk 
aangetreden Kamerlid. De reacties op 
Nederlandstalige sociale media liegen er dan ook 
niet om: waar een rechts-populistische groep 
reaguurders Baudet fervent verdedigt (en waar 
mogelijk 	 op de korrel neemt) 
hergroepeert extreemlinks in Nederland zich 
tegenover Baudet, die weggezet wordt als 
'vrouwenhater', 'facist' en zelfs 'gevaar voor de 
samenleving'. Het blijft ironisch dat beide flanken 
zich indeze beroepen op vrijheid van 
meningsuiting, en tegelijkertijd met intimidatie en 
persoonlijke aanvallen onwelgevallige meningen 
proberen weg te drukken. Dit draagt bij aan een 
gepolariseerd maatschappelijk debat waarbij —
zeker op sociale media — nog meer wordt gedreigd 
en nog minder wordt gepraat. 

Bekladding 'duurste winkel van 
Nederland' met krokodillenleer 
niet opgeëist 
Een modewinkel aan de PC Hooftstraat in 
Amsterdam is in de nacht van 26 op 27 maart 2017 
bekogeld met rode en oranje verfbommen. 
De bekladding is volgens diverse media 
vermoedelijk uit protest tegen de verkoop van 
kleding van krokodillenleer door de getroffen 
winkel, die zou gelden als 'de duurste en meest 
exclusieve winkel van Nederland'. De actie is door 
niemand opgeëist. Eén van de medewerkers van de 
winkel zegt tegen de Amsterdamse zender AT5 dat 
het 'waarschijnlijk door activisten' is gedaan. Op 
Twitter en rechts-populistische websites als 
GeenStijl en The Post Online worden direct 
'extreemlinkse actievoerders' als daders 
bestempeld. De reacties op de Facebookpagina van 
AT5 zijn overwegend negatief over de actie. 
Dierenrechtenorganisaties reageren online 
vooralsnog niet op de bekladding. Vanuit 
extreemlinks besteedt alleen de vrij onbeduidende 
organisatie 'Antikapitalistische Tandartsen 
Amsterdam' aandacht aan de protestactie. 

I_Nieuws. 	'Duurste wiek pan Nederland met verf 
besmeurd', 27 maart 2017. 

Een maand eerder werd er bij een andere winkel in 
dezelfde straat gedemonstreerd door de 
dierenrechtenorganisatie PETA (People for the 
Ethical Treatment of Animals) Nederland tegen het 
gebruik van krokodillenleer. Vrouwelijke modellen 
stonden voor de winkel met borden met 
krokodillenmaskers op en met borden met de tekst 
'wreedheid naar krokodillen ontmaskerd' (zie foto 
hieronder). 

Afbeerding 

Commentaar monitorspecialist 
Hoewel de bekladding tegen de winkel niet is 
opgeëist, lijkt dit het werk te zijn geweest van één 
of meerdere dierenrechtenextremisten. 
Bekladdingen zijn een gebruikelijke modus 
operandi binnen extreemlinks. Omdat de bekende 
dierenrechtenorganisaties dergelijke 
bekladdingsacties op sociale media en/of 
Indymedia in de regel zouden claimen, moet er 
vanuit worden gegaan dat de dader(s) op eigen 
houtje heeft/hebben gehandeld. Mogelijk is de actie 
geïnspireerd door de protestactie tegen 

PETA Nederland is opgeiH., , ii in 1993 als zusterorganisatie 
van PETA US (opgericht in 1980). PETA is niet meer dan drie 
miljoen leden en áympathisanten 's werelds grootste 
dierenrechtenorganisatie. Ze richt zich op liet vaststellen en 
beschermen van dierenrechten via publieksvoorlichting, 
onderzoek, wetgeving, speciale evenementen, samenwerking 
met beroemdheden en protestcampagnes. . 
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krokodillenleer van PETA een maand eerder. 
De bekladding past in het beeld dat in de recente 
DTN's van de NCTV wordt geschetst, namelijk dat 
georganiseerd dierenrechtenextremisme weliswaar 
nauwelijks in Nederland voorkomt, maar dat 
buitenwettelijke acties door een enkeling of door 
enkelen nog steeds mogelijk zijn. 

NCTV Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. 

*** 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 cle 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. Terrorisme 

Teleurstelling bij jihadisten na hoger beroep 
Contextzaak 

Chemische aanval in Syrië lokt internationale 
woede uit 

II. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

Extremistische groepen reageren online op 
Pegida-demo in Groningen 

Opiniepeiler over het Turkse referendum 

Anoniem volgen op Facebook deels beperkt door 
introductie Stories' 

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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ni Woede is af te 
lezen in reacties over de personen die nog in 
detentie zitten. 

Opvallend is dat 'Project A' aanhoudend 
projecteert (naast de andere verdachten van de 
Contextzaak) als het 'grote slachtoffer' van het 
westerse rechtssysteem en de 'terroristenfabriek' in 
Vught en daarbij grossiert in onwaarheden: zo 
werd 	in isolatie geplaatst nadat hij de keuken in 
het TA-complex had vernield; dat was een 
disciplinaire straf en geen wraak. Dit gebeurt sinds 
het 'incident' met het samenbrengen van een 
'zuster' op dezelfde afdeling als de verdachten van 
de aanslag in Enschede. Zorgelijk is dat in reacties 

- los van de al bestaande bewondering - 
wordt geportretteerd als een leermeester en 
voorbeeld. Hij zou met zijn 'daden' als inspiratie 
kunnen dienen in de huidige jihadistische 
beweging, of onder gelijkgestemden die hem nog 
niet kennen. 
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I. Terrorisme 

Teleurstelling bij jihadisten na 
hoger beroep Contextzaak 
In de regiezitting in het hoger beroep van de 
Contextzaak heeft het gerechtshof in Den Haag 
besloten niet mee te gaan met het verzoek voor de 
in vrijheidstelling van 

'en 
De twee blijven daarom gedurende het hoger 
beroep vastzitten op de Terroristisch Afdeling (TA) 
te Vught en Rotterdam. Daarmee zijn zij de enige 
twee personen uit de Contextzaak die momenteel in 
detentie zitten. Het verzoek om het 
publicatieverbod voor 	_ 

te versoepelen, heeft het gerechtshof 
tevens naast zich neergelegd. 

De regiezitting is op de voet gevolgd door de 
initiators van de jihadistische Facebookpagina 
'Project A'. Een dag voor de zitting werd 'broeders' 
gevraagd bij de zitting aanwezig te zijn om de 
verdachten te steunen. Een verslag van de zitting 
volgde een dag later. De auteurs stellen dat 

een sterke zaak heeft, ondanks de 
aantijgingen van het OM dat hij zijn ideologie nog 
niet heeft afgezworen en een medegevangene zou 
hebben bedreigd. Dit laatste was - zo stelt 

tijdens de zitting - een reactie op de 
bedreigingen van zijn medegevangen: de 
aanslagplegers op de moskee in Enschede. 'Project 
A' benadrukt in haar betoog nogmaals het strenge 
regime op de TA en hamert erop dat de TA een 
'terroristenfabriek' is en dat gevangenen alleen 
maar meer radicaliseren. 

De teleurstelling viel af te lezen op de 
Facebookpagina van 'Project A' nadat de uitspraak 
van het gerechtshof negatief uitpakte voor de 
verdachten in de Contextzaak. 'Toen het nieuws ons 
bereikte dat 	niet geschorst zou 
worden was de klap erg groot. Vooral omdat deze 
keer de hoop erg groot was dat hij nu toch vrij zou 
komen', zo stelt 'Project A'. 'Moge Allah Suphana 
wa teala deze broeder bijstaan en alle andere 
broeders en zusters die het zwaar hebben', zo 
reageert iemand. De berichten die volgen op de 
Facebookpagina van 'Project A' zijn vooral 
steunbetuigingen aan de overige gedetineerden, 
onder wie de levenslang veroordeelde 

'Project A' kaart het vermeende onrecht aan 
jegens' 	'Nadat 	voor de twee  

zusters is opgekomen heeft de directrice hem als 
wraak een straf opgelegd van 12 dagen• in de 
isoleercel en heeft hij daar bovenop ook nog eens 
flinke klappen gekregen [...] hij geeft jullie allemaal 
de salaam en hij bedankt jullie voor alle steun'. De 
reacties op dit bericht zijn eensgezind. Een 
tekenende reactie waaruit het respect voor: 
blijkt, luidt: 'Een man voor 1000 mannen in onze 
tijd.. Een man die vele niet kennen maar wel veel 
van hem geleerd hebben.. En uit zijn handelingen 
onderwijst hij de mannen, leeuwen te zijn.. Moge 
Allah zijn vrijlating bespoedigen'. 

Commentaar monitorspecialist 
De recente berichten op de jihadistische 
Facebookpagina 'Project A' geven de aanhoudende 
steun weer voor gedetineerde jihadisten. In een 
eerder Weekbericht Internetmonitoring (11/2017) 
werd al geschreven over de herhaaldelijke 
aandacht die de pagina heeft voor vermeende 
misstanden op de TA. 'Broeders' en 'zusters' delen 
geregeld persoonlijke verhalen waarin 'misstanden' 
tot in detail worden verhaald. Deze persoonlijke 
verhalen van (ex-) gedetineerde jihadisten maken 
emoties los bij de gelijkgestemde achterban: 
vreugde bij vrijlating en woede bij detentie. Dit 
eerste blijkt bijvoorbeeld uit reacties na de 
vrijlating van 
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Chemische aanval in Syrië lokt 
internationale woede uit 
In de Syrische provincie Idlib, in de plaats Khan 
Sheikhun, zijn dinsdag 4 april 2017 tientallen 
personen, onder wie elf kinderen, omgekomen bij 
chemische bombardementen; vermoedelijk met het 
zenuwgas Sarin. Beelden van kinderen en 
volwassenen die overleden waren of leden aan de 
directe gevolgen van de chemische aanval werden 
in groten getale verspreid via (sociale) media. 
De aanval doet denken aan de grootschalige 
chemische aanval op Ghouta, Syrië, in 2013, toen 
beelden daarvan de wereld rond gingen. Ook dit 
maal ontkent de Syrische president Assad iets met 
de aanval te maken te hebben. De VN doet samen 
met de OPCW (in Nederland bekend als de 
Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens) 
onderzoek naar incidenten met chemische wapens. 
Volgens de VN-afgezant in Syrië is de aanval 
bewust uitgevoerd om de vredesbesprekingen van 
de EU en VN, die op 5 april van start gingen in 
Brussel, te dwarsbomen. 

De beeldende foto's en video's uit het gebied en 
levendige ooggetuigenverslagen schetsen een 
grimmig beeld van de situatie en worden veel 
gedeeld en becommentarieerd via sociale media. 
'The children are dying and they are shivering - 
from fear, from the lack of oxygen, from the effect 
of the chemicals, zo luidt een ooggetuigeverslag. 
De daders worden door twitteraars tot 'monsters' 
uitgemaakt. 

Vanuit Nederlands-jihadistische hoek klinkt de 
kritiek dat de eigen moslimgemeenschap wegkijkt: 
'0 moslim, word wakker, Ahl as-Sunnah worden 
afgeslacht...! Moge Allah ons vergeven, want als dit 
de toestand van de Ummah [moslimgemeenschap] 
is, dan hebben we gefaald.' Op berichtgeving van 
RTL dat de wereld wegkijkt hoe burgers worden 
afgeslacht, stelt een aanhanger van het 
jihadistische 'Onze Religie' boos: 'Wallaahi dat de 
kuffaar [ongelovigen] dit zeggen doet mij pijn, een 
teken dat de Ummah faalt!'. 

Daarnaast is er in brede zin kritiek vanuit de 
jihadistische gemeenschap, dat de westerse wereld 
de ogen sluit voor het leed in Syrië. Zo wordt er op 
de Facebookpagina 'Moslims in Dialoog' gesteld: 
'benieuwd of ze morgen demonstratief met 
zuurstofmaskers over het Binnenhof lopen. #syrië 
#gifgas#kinderen'. Ook wordt er een vergelijking 
gemaakt met de aandacht die er was voor andere  

incidenten: 'Geen media-aandacht voor deze 
sterfgevallen vorige week in #Mosul, door de 
Amerikaanse gevechtsvliegtuigen'. Hierbij wordt 
een koppeling met de bombardementen door 
Amerika en Turkije op Syrië gemaakt: 'Het is 
allemaal moord!'. 

De directe militaire reactie van de Amerikaanse 
president Trump aan het adres van de Syrische 
president Assad op 7 april, krijgt internationaal ook 
veel aandacht. Het vliegveld in Homs waarvandaan 
de chemische wapens verspreid zouden zijn, werd 
door de Amerikanen aangevallen met 59 Tomahawk 
kruisraketten. Trump veranderde hiermee plots van 
beleid tegenover Assad, waarmee de landen nu 
lijnrecht tegenover elkaar staan. Reaguurders op 
het weblog Geenstijl vrezen een escalatie van het 
conflict: 'Het einde is nabij..' en 'goodbye cruel 
world'. 

Plaatje ter illustratie dat kinderen sterven aan chemische 
aanvallen, terwijl de rest van de wereld wegkijkt; 'de telefoon 
op stil zet'. 

Commentaar monitorspecialist 
Beelden van de slachtoffers van de aanval met 
chemische wapens raken onder een ieder die het 
ziet een gevoelige snaar. Het beeld van een vader 
die met zijn overleden tweeling rondliep, jongetjes 
met schuim om hun mond en stapels lichamen in 
blauwe zakken hebben internetters uit zeer diverse 
groepen hun frustratie over het eigen onvermogen 
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doen uitroepen. Interessant is dat binnen de 
jihadistische beweging de beschuldigende vinger 
hoofdzakelijk naar de onverschilligheid van de 
moslimgemeenschap wordt gewezen, in plaats van 
bijvoorbeeld naar president Assad. De burgeroorlog 
in Syrië en de beelden van omgekomen slachtoffers 
vervulden immers in de beginstadia hiervan een 
push-factor voor Nederlandse uitreizigers om naar 
het strijdgebied af te reizen. 

Wat de gevolgen zijn van de omslag in Amerikaans 
beleid ten opzichte van Syrië moet nog bezien 
worden. De actie bevestigt de onvoorspelbare aard 
van het beleid van de Amerikaanse president 
Trump. Eerder had hij aangegeven niet uit te zijn 
op het aftreden van president Assad. Het 
vermoedelijke gebruik van chemische wapens door 
het regime lijkt thans echter als een `gamechanger' 
te hebben gefungeerd. De vraag is of dit de strijd 
tegen ISIS inderdaad zal verzwakken en 
mogelijkheden zal scheppen voor een heropleving 
van 'het kalifaat'. 

II. Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Extremistische groepen reageren 
online op Pegida-demo in 
Groningen 
De anti-islamactiegroep Pegida Nederland heeft via 
sociale media en haar website aangekondigd om op 
zondag 9 april 2017 te demonstreren in Groningen. 
Naast een staande demo met enkele sprekers, zal 
er ook een korte mars door het centrum van de 
stad worden gehouden. Pegida Nederland 
demonstreert onder het motto 'Samen Nederland 
terugveroveren' tegen de in hun ogen islamisering 
van Nederland, mede onder invloed van de komst 
van asielzoekers. Op Facebook hebben nog geen 
dertig personen aangegeven te zullen komen en 
hebben bijna zeventig mensen aangegeven 
geïnteresseerd te zijn in de demo. De oproep voor 
de demo, die bij de gemeente is aangemeld, wordt 
ook door enkele extreemrechtse actiegroepen op 
sociale media gedeeld. 

Linkse actiegroepen en (jongerenafdelingen van) 
politieke partijen hebben zich in een reactie op de 
Pegida-demo verenigd in het initiatief 'Comité 
Groningen Tolerant'. Dit comité organiseert een 
officieel aangemelde tegendemonstratie op een 
ander plein in het centrum van de stad, met 
optredens van muzikanten en toespraken. Het 
motto van deze demonstratie / manifestatie is 'voor 
een tolerante samenleving zonder islamofobie en 
vreemdelingenhaat'. Ook de regionale actiegroep 
'Groningers in opstand', dat opkomt voor de 
slachtoffers van de aardbevingen ten gevolge van 
de aardgaswinning in Groningen, heeft zich bij het 
comité aangesloten. De actiegroep laat op Facebook 
weten niet op de 'schijnsolidariteit' van Pegida met 
de Groningers te wachten: 'Pegida, blijf thuis, jullie 
vuist is de onze niet!'. 

Afbeelding 
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Daarnaast is op sociale media ook vanuit 
extreemrechtse en extreemlinkse actiegroepen 
gereageerd. De extreemlinkse actiegroep de Anti-
Fascistische Actie (AFA) roept via haar 
campagnesite 'Laat Ze Niet Lopen' op tot een 
tegendemo in Groningen. De extreemlinkse 
actiegroep 'Autonome Antifascisten Grunn' heeft via 
Indymedia.nl opgeroepen tot het 'stoppen' van 
Pegida. 'Wij roepen op tot decentrale acties, om 
gezamelijk te laten zien dat de boodschap van 
pegida ook in Groningen ongewenst is. Haal je 
bivak uit de kast, vul je verfbommen, gebruik je 
fantasie en zorg dat de fascisten geen meter 
kunnen lopen!', zo luidt de boodschap. 

Voorts roept de extreemrechtse actiegroep 
'Kameraadschap Noord-Nederland' (KNNL), die 
veelal actief is in Noord-Nederland, op tot 'een 
beetje weerstand' tegen de 'linksgekkies'. AFA heeft 
via het Twitter-account van 'Laat Ze Niet Lopen' 
gereageerd op deze oproep van het KNNL: 'Om het 
overzichtelijk te houden roepen wij op tot acties 
tegen de acties tegen de tegendemo!'. 

Commentaar monitorspecialist 
De meeste recente demonstraties van Pegida 
Nederland lieten een lage opkomst zien. Het is voor 
het eerst dat de anti-islamgroep in Groningen gaat 
demonstreren. Mogelijk dat er vanuit de 
extreemrechtse actiegroep 'Kameraadschap Noord-
Nederland' (KNNL) wat meer mobilisatie van 
actievoerders op gang komt voor deze demo, maar 
de verwachting is dat er niet meer dan een paar 
tientallen Pegida-demonstranten zullen komen 
opdagen. De demonstraties van Pegida Nederland 
an sich verlopen altijd geweldloos en zonder veel 
problemen. 

De linkse tegendemo's zullen naar verwachting op 
veel meer aanhang kunnen rekenen. Vanuit de 
manifestatie van het 'Comité Groningen Tolerant' 
valt geen geweld te verwachten. Hoewel bij enkele 
voorgaande Pegida-demo's sprake was van een 
grimmige sfeer tussen extreemlinkse en 
extreemrechtse groepen en een enkele keer een 
gewelddadige confrontatie tenauwernood door 
kordaat politieoptreden is voorkomen, lijkt een 
grootschalige gewelddadige confrontatie tussen 
beide groepen komende zondag niet waarschijnlijk. 

Opiniepeiler over het Turkse 
referendum 
Op 16 april 2017 gaan de Turken naar de stembus 
voor een referendum over de machtsuitbreiding van 
president Erdoóan. Turkse Nederlanders mogen van 
5 tot en met 9 april hun stem uitbrengen. Als een 
meerderheid van de kiezers 'ja' stemt, krijgt Turkije 
een presidentieel systeem. Daarmee kan Erdojan 
tot 2029 president blijven. Op dit moment voeren in 
Turkije meer dan 120 bedrijven peilingen uit om 
een schatting te kunnen maken van de uitkomst 
van het referendum. De meeste van deze bedrijven 
werken momenteel voor regeringspartij AKP. Weinig 
peilingen duiden op een overtuigende winst voor 
het ja-kamp. Het schommelt vrijwel overal rond de 
fifty-fifty. 

Figuur: Een peilingen overzicht van de laatste 7 dagen. 

Opiniepeiler Gezici stelt dat 35 procent van de 
traditionele AKP-stemmers 'nee' gaat stemmen, 
evenals 70 procent van de aanhangers van de 
nationalistische MHP. De verwachting van bureau 
Gezici is dat 59 procent 'nee' stemt, waardoor de 
nieuwe grondwet zal worden afgewezen. In het 
verleden zijn de peilingen van de AKP zelf vaak 
betrouwbaar gebleken; daar is het beeld nu dat 46 
procent 'ja' stemt. Daarmee wijken de 
verwachtingen af van de 60 tot 70 procent voor het 
ja-kamp waar premier Yildirim over praat. De 
Turkse Nederlanders lijken meer naar 'ja' te neigen. 
Dat blijkt eveneens uit een peiling van 
dinihaberlar; 46.25 stemt ja, 36.85 procent stemt 
nee. De rest twijfelt. 

Commentaar monitorspecialist 
De AKP is nog niet zeker van de overwinning. Dat 
maakt Erdoóan onrustig. Hij blijft naar nieuwe 
middelen zoeken om een voor hem positief resultaat 
te garanderen. Daarom het is moeilijk te voorspellen 
wat hij de komende dagen gaat doen. 

Turkije kent geen traditie van grootschalige fraude 
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bij verkiezingen. Mogelijk is dat bij dit referendum 
anders gezien de belangen die voor Erdoóan op het 
spel staan. Daarom gaat de AKP zich de komende 
periode waarschijnlijk op de Koerdische regio en op 
de stedelijke elites concentreren om het aantal 
potentiële ja-stemmers te vergroten. 

In Nederland ziet het er gunstiger uit voor 
Erdohn. Bij de laatste Turkse 
parlementsverkiezingen heeft de AKP in Nederland 
bijna 70 procent van de stemmen gekregen. De 
meeste Turkse gastarbeiders die naar Nederland 
zijn gekomen, komen uit dorpen en kleine steden 
in Turkije. Het Turkse seculiere systeem was altijd 
sterk in grote steden in Turkije, omdat de centrale 
regering in Turkije zich tussen 1923 en de jaren 
vijftig alleen op grote steden concentreerde. De 
kleine steden en dorpen werden altijd beïnvloed 
door islamitische politieke bewegingen. Daarom 
heeft de pro-islamitische partij DP (Demokrat Parti) 
in het verleden de meeste stemmen gekregen op 
het platteland. Waarschijnlijk beïnvloedt de 
religieuze achtergrond van de Turken in Nederland 
hun stemgedrag en zorgt dit voor een overwinning 
van de politieke islam. Verwacht wordt dat het 'ja-
percentage' in Nederland (ten minste 10 procent) 
hoger is dan het 'ja-percentage' in Turkije. 

Anoniem volgen op Facebook deels 
beperkt door introductie ‘Stories' 
Gebruikers van Linkedln - een populaire zakelijke 
netwerksite - waren er al aan gewend: iedere 
gebruiker kan controleren wie zijn of haar 
'bezoekers' zijn en wie er zodoende 
(bovengemiddeld) aandacht heeft voor de gebruiker 
in kwestie. In tegenstelling tot het meer zakelijke 
Linkedln was de anonimiteit voor passieve 
gebruikers bij Facebook - die andere gebruikers 
natrekken of passief volgen (ook wel 'creepen' 
genoemd) tot op heden voldoende gewaarborgd. 
Facebook lijkt echter met de introductie van een 
nieuwe feature genaamd Stories' een nieuwe koers 
te gaan varen. 

Facebook Stories richt zich - in navolging van twee 
soortgelijke platformen, Instagram Stories en 
SnapChat - op het maken van compilaties van losse 
foto's of video's (maximaal 20 seconden lang) die 
voor slechts 24 uur zichtbaar zijn voor alle 
bezoekers. Daarna verdwijnt de content 
automatisch van het profiel van de gebruiker.' 

Net als bij Instagram Stories kan je bij Facebook 
Stories zien hoeveel personen je compilatie 'gezien' 
hebben en meer specifiek welk persoon welk 
onderdeel bekeken heeft, foto of video.2  Deze optie 
- om in te zien welke andere Facebookgebruiker 
naar je eigen compilatie heeft gekeken - is echter 
beperkt tot het Stories' gedeelte van Facebook; het 
is nog niet mogelijk om in te zien welke andere 
Facebookgebruikers slechts je profiel hebben 
bezocht zonder door te klikken of door te scrollen. 

Commentaar monitorspecialist 
De ontbrekende mogelijkheid om in te zien welke 
andere gebruikers op Facebook (bovengemiddeld 
veel) interesse hebben in het Feigen 
Facebookprofiel, is al geruime tijd een 
veelbesproken onderwerp op Facebook en 
soortgelijke developer-fora. Met de introductie van 
Facebook Stories en de versoepeling rondom 
anonimiteits-waarborgen voor gebruikers 
onderling, lijkt Facebook een nieuwe weg in te 
slaan en/of het succes van Instagram Stories en 
SnapChat te willen evenaren op haar eigen 
platform met meer dan twee miljard gebruikers. 

Dit heeft echter gevolgen voor gebruikers die een 
professioneel of persoonlijk belang hebben bij het 
anoniem volgen of beoordelen van foto's en video's 
van Facebookgebruikers die actief aan de slag gaan 
met Stories'. Gezien het huidige succes van 

Zie https://nekvsroom.fb.com/news/2017/03/more-ways-to-
share-with-the-facebook-camerá/  

Instagram is onderdeel van het bedrijf Facebook, evenals 
Whatsapp en Oculus VR (virtual reality). 
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Instagram Stories en SnapChat (wat deels te 
verklaren is door het gemak en de snelheid van het 
publiceren van alleen foto's of video's zonder tekst 
of duiding) en de kritische massa die zich nog 
steeds op Facebook bevindt, is de kans aanwezig 
dat Stories aanslaat bij een breder publiek. Een 
redacteur van de populaire Amerikaanse website 
Mashable3  omschreef dit spanningsveld als volgt: 
'Facebook Stories supposed to depict you 
unfiltered, in the moment — which doesn't really 
work if your audience includes the kid from your 
middle school English class, your high school 
economics teacher, someone you slept with once, 
your best friend, someone you're trying to be 
friends with, and your boss'. 

Gebruikers die een professioneel belang hebben bij 
het anoniem volgen of beoordelen van foto's en 
video's van Facebookgebruikers - zeker als deze 
slechts 24 uur beschikbaar zijn - dienen zodoende 
bewust te zijn van het feit dat Facebook met 
Stories' onderlinge anonimiteit tussen gebruikers 
die elkaar passief volgen of opzoeken inperkt. Dit is 
zeker van belang waar het doelgroepen of 
individuen betreft die veiligheidsbewust zijn en/of 
een hogere digitale hygiëne nastreven. 

Zie http://mashable.coml2L, 1 	)2/facebook-stohes-
anonymousl#By3083ten,vSgR 
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leeft op het internet én hoeft niet altijd 
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I. Terrorisme 

Artikel in Rumiyah 8 rechtvaardigt 
stelen van ongelovigen 
De achtste Engelstalige editie van het ISIS 
propagandatijdschrift 'Rumiyah' besteedt aandacht 
aan het recht dat jihadistische strijders zouden 
hebben om rijkdom van 'ongelovigen' te 
ontvreemden. In het tijdschrift, dat op 5 april 2017 
werd verspreid via diverse sociale mediakanalen, 
staan voorts een infographic over de aanslag in 
Londen, een artikel over het Internationaal Strafhof 
(afgoderij) en een uitgebreid eerbetoon aan de 
vermoedelijk omgekomen Amerikaanse jihadist 

In het artikel 'The Kafir's Wealth is Halal for You, so 
Take it' gaat de auteur in op het recht van 
oorlogsbuit, 'ghanimah'. Het zou voor strijders van 
ISIS gerechtvaardigd zijn om ongelovigen in het 
Westen te beroven, om zo aan de ene kant de 
financiële winst te kunnen steken in nieuwe 
operaties, en aan de andere kant de 'kuffar' juist 
financiële schade toe te brengen, omdat een ieder 
die niet de strikte ISIS-ideologie aanhangt, 
ongelovig is en daarmee een directe vijand van 
ISIS. Stelen van deze ongelovigen is toegestaan, en 
hun spullen zijn daarmee 'halal' [rein, toegestaan]. 
Zoals in het artikel wordt geschreven: 'Any attack 
on the kuffar, including that which is financial, is  

jihad. In this regard, any wealth taken from the 
kuffar through deception or defeat is considered 
ghanimah.' In het artikel wordt minitieus 
beschreven dat de 'oorlogsbuit' wel eerlijk verdeeld 
moet worden: éénvijfde van de opbrengst moet 
apart gehouden worden ten behoeve van het 
'kalifaat', de rest mag de strijder zelf houden. 

Het artikel werd na verschijning diverse malen 
gedeeld op sociale media, onder andere via 
bekende aan ISIS gelieerde Telegramkanalen als 
'Halummu' en `Khilafah News', 

Commentaar monitorspecialist 
Dit artikel in Rumiyah 8 doet sterk denken aan een 
artikel uit de allereerste editie, getiteld 'The Kafir's 
Blood is Halal for You, so Shed it, waarin met 
soortgelijke 'religieus onderbouwde' argumenten 
werd duidelijk gemaakt waarom strijders het recht 
hebben ongelovigen te vermoorden. Het concept 
van ghanimah, of oorlogsbuit, bestaat al veel 
langer in de ideologie. Ook de motivatie van ISIS 
dat het Westen schade toegebracht kan worden 
door (op grote schaal) financieel verlies te lijden, is 
reeds bekend. Dat dit concept echter nu zo 
geëxpliciteerd wordt, dat individuele strijders het 
recht hebben om zelfstandig bezittingen af te 
pakken, is een nieuw onderwerp in officiële ISIS-
uitgaven. 

Als organisatie, of 'merk', wordt ISIS nu nog 
laagdrempeliger om te steunen. Waar criminele 
jongeren zich eerst wellicht aangesproken voelden 
door het concept dat al hun eerdere (criminele) 
zonden vergeven konden worden na aansluiting bij 
ISIS, wijst dit artikel in feite indirect boetedoening 
af. Het is immers religieus verantwoord om te 
stelen, omdat het als onderdeel van de jihad gezien 
kan worden. Ofwel: wat de jongeren doen is 
volgens ISIS niet in strijd met de sharia, maar juist 
daardoor gerechtvaardigd. Als motief was dit reeds 
bekend, nu het afgedrukt staat kan het nog een 
hogere verspreidingsgraad krijgen. Voor criminele 
personen die weinig diepgaande religieuze kennis 
hebben, wordt het zo wellicht nog aantrekkelijker 
zich `aan te sluiten bij ISIS', of dat nu uit 
overtuiging is of louter als 'rechtvaardiging' voor 
hun criminele activiteiten. 
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Gelatenheid en woede na aanslag 
met vrachtwagen in Stockholm 
Een aanslagpleger is met een gestolen vrachtwagen 
op 7 april 2017 ingereden op winkelend publiek in 
een bekende winkelstraat in Stockholm. Hierbij zijn 
19 slachtoffers gevallen, waarvan 4 dodelijk. De 
Zweedse politie hield enkele uren na de aanslag een 
39-jarige Oezbeekse man aan, die inmiddels 
bekend heeft de aanslagpleger te zijn. 

De aanslag zou een vergeldingsactie zijn voor de 
bombardementen van westerse coalitie-vliegtuigen 
boven Syrie. Enkele dagen na de aanslag blijkt dat 
de Oezbeekse aanslagpleger in 2015 een 
verblijfsvergunning in Zweden aanvroeg die werd 
afgewezen in juni 2016. In december 2016 kreeg 
hij van de Zweedse autoriteiten vier weken om het 
land te verlaten. Nadat het opgegeven adres van de 
Oezbeekse man in Zweden niet bleek te kloppen, 
werd hij door de Zweedse autoriteiten gesignaleerd. 
Tot de aanslag op vrijdag 7 april 2017 wist hij uit 
handen van de autoriteiten te blijven. 

Pro-ISIS mediakanalen op sociale media bejubelen 
de aanslag in Stockholm en melden dat Zweden 
deel uitmaakt van de anti-ISIS coaltie en tevens de 
Peshmerga traint in Noord-Irak. De aanslag is tot 
op heden nog niet officieel opgeëist door ISIS, 
ondanks de uitlatingen van de 39-jarige Oezbeek 
voor de Zweedse rechter dat hij 'in opdracht van IS 
zou hebben gehandeld'. 

Op Nederlandstalige sociale media overheerst een 
zekere gelatenheid en woede. De trend om vooral 
stil te staan bij de slachtoffers van een aanslag - al 
dan niet gepaard met een speciale hashtag 

De aanslag met een vrachtwagen in Stockholm is gepleegd 
op de dag dat de Zweedse regering heeft besloten agenten 
naar Irak te sturen om Irakese collega's bij te staan in de 
opsporing van Zweedse uitreizigers. 

C#prayfor..1 of een vlag als profielfoto - lijkt 
voorbij: het online discours gaat grotendeels over 
de dader ('asielzoeker') en/of de vermeende rol van 
de Islam. Zo stelt een Twittergebruiker cynisch: 
`Morgen stille tocht, kaarsjes branden, witte 
ballonnen, avatar veranderen in een Zweedse vlag. 
En op naar de volgende aanslag #stockholmattack'. 
Een ander: 'Kom op mensen. Bloemen, piano en 
een Zweedse vlag. En daarna weer door. Islam is 
vrede!!!'. Een gruwelijke foto van een 11-jarig 
meisje dat is overreden, wordt veel gedeeld op 
Twitter met de hashtag `#thisisSweden' en 
`#NordicResistanceMovemenr. 

Rechtspopulisten en rechtsextremisten verwijzen 
online naar de gruwelijke foto en bekritiseren 'het 
Europese asielbeleid', 'naieve politici' en de 
`hypocriete media' die `de rol van de Islam' zou 
verzwijgen. Zo hekelt het rechtspopulistische 
weblog Geenstijl de Volkskrant en stelt het blog dat 
`de dag nadat De Ware Religie een parkeerplaats in 
een Zweedse winkelstraat zocht' de voorpagina van 
de Volkskrant geen aandacht schonk aan de 
aanslag. 

Commentaar monitorspecialist 
Het gebruik van een vrachtwagen als 
aanslagmiddel is niet nieuw: ook de aanslagen in 
Nice (juli 2016) en Berlijn (december 2016) werden 
op deze manier gepleegd. Dat deze aanslagen 
kunnen leiden tot kopieergedrag, maakt ook deze 
aanslag in Stockholm duidelijk. Het is tevens een 
aanslagmethode die de afgelopen jaren vaak 
gepropageerd is door ISIS en al Qa'ida. 

In hoeverre op Nederlandstalige sociale media een 
gewenning optreedt na de aanslag in Stockholm, is 
moeilijk te zeggen. De aandacht lijkt echter 
geleidelijk te verschuiven naar daders in plaats van 
slachtoffers: uitingen van woede en frustratie 
prevaleren boven uitingen van mededogen en 
ingetogen verdriet. De vermeende rol van de islam 
lijkt daarentegen wel steeds nadrukkelijker terug te 
keren in het online discours, iets wat overigens bij 
extreemrechts en rechtspopulisten al langer aan de 
orde was. 
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II. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Snelle en omvangrijke inzameling 
MIV Assalam Gouda 
De Marokkaanse Islamitische Vereniging Assalam 
(verder: MIV Assalam) in Gouda meldt op haar 
Facebookpagina dat ze middels een 
crowdfundingactie meer dan een miljoen euro heeft 
ingezameld voor een nieuwe moskee aan de 
Antwerpseweg 1-3. 

Gouda telt momenteel drie moskeeën: El-Fath, 
Nour en As-Salaam. Deze drie moskeeën konden 
het aantal belangstellenden niet meer aan en wilden 
gezamenlijk een vierde moskee. MIV Assalam heeft 
vorig jaar een leegstaand pand gekocht aan de 
Antwerpseweg en voor de aanschaf en inrichting 
was nog ongeveer een miljoen euro nodig, voor 1 
februari 2017. Dat doel is ruimschoots bereikt 
middels benefietbijeenkomsten. Verschillende 
(lokale) imams maar ook prediker 
(beter bekend als 	en de prominente 
radicale jongerenprediker 
	 (beter 

bekend als 	spraken gedurende 
verschillende live-benefietacties. Dit resulteerde in 
gullere donaties, zo meldt MIV Assalam op 
Facebook. 

Er is tot dusver circa € 1.135.000 ingezameld. Op 4 
januari 2017 was reeds € 645.000 opgehaald en 
binnen een maand daarna zou een bedrag van 
€ 490.000 (€ 135.000 meer dan nodig) bijeen zijn 
gehaald. Er zijn grote hoeveelheden geld 
ingezameld, terwijl nog niet zeker is of het 
aangekochte pand ook daadwekelijk in gebruik kan 
worden genomen. 

Hoewel het beoogde bedrag ruimschoots is gehaald, 
gaat MIV Assalam door met de inzameling van 
gelden. Zo heeft de 'zustergroep' van deze 
vereniging op 17 april 2017 een collecte-actie 
gepland voor een onduidelijk doel. 

Commentaar monitorspecialist 
Het snelle tempo van de inzameling en de omvang 
van de opbrengst in Gouda is een saillante 
ontwikkeling omdat er nooit eerder in zo'n kort 
tijdsbestek een dergelijk bedrag is bijeen gehaald 
in Gouda. Het bevestigt wel soortgelijke beelden in 
andere steden in de regio Utrecht, Noord-Holland 
en Limburg. Dit fenomeen roept veel vragen op, 
gelet op de sociale achtergronden van de 
Marokkaanse Goudse gemeenschap (overwegend 
uitkeringsgerechtigden) en hun financiële 
draagkracht. Bovendien is de herkomst van de 
gelden niet altijd duidelijk. 

Er was eerder, in 2015, commotie over de komst 
en onduidelijkheid over de financiering van een 
nieuwe mega-moskee in Gouda (El Wahda). MIV 
Assalam zamelde destijds samen met de drie 
andere moskeeën € 800.000 in, maar nam daarna 
afstand van het project. De moskee kwam er 
uiteindelijk niet omdat de bouw onder meer op 
grote bezwaren van omwonenden stuitte. Verder 
werd het nu door MIV Assalam aangekochte 
gebouw in Gouda op 11 februari 2017 uit protest 
korte tijd bezet door actievoerders van de 
extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet. 

Nieuw in de Goudse situatie is de betrokkenheid 
van 	bij de inzamelingsactie op 22 
januari en 28 januari 2017. 	heeft in 
recente jaren een reputatie opgebouwd van een 
politieke jihadist die radicale opvattingen verspreidt 
en een politiek offensief voert tegen de 
Nederlandse samenleving, die hij voorstelt als anti-
moslim: hij waarschuwt voor een ophanden zijnde 
holocaust van moslims in de Nederlandse 
samenleving. De betrokkenheid van 	bij 
de benefietacties van MIV Assalam kan worden 
gezien als aanwijzing voor de ideologische 
oriëntatie van het toekomstig islamitisch centrum. 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 7/2017. 
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Radicale klimaat- en 
milieuactivisten komen in actie 
Diverse radicale milieu- en klimaatactivisten hebben 
op sociale media en via websites voor de komende 
maanden enkele acties in Nederland aangekondigd. 
Zo hebben onder meer de actiegroepen Greenpeace 
Nederland en Fossielvrij Nederland aangekondigd 
om op 29 april 2017 onder het motto 'People's 
Climate March' te demonstreren op het 
Museumplein te Amsterdam. Het doel van de 
demonstratie is om het nieuwe kabinet op te roepen 
voor een 'ambitieus klimaatbeleid' te kiezen. 
'Klimaat is niet links of rechts, het gaat iedereen 
aan en we hebben nu actie nodig', aldus de 
organisatoren van de demonstratieve mars op 
Facebook. Meer dan 1400 mensen hebben reeds op 
Facebook aangegeven aanwezig te zijn. Fossielvrij 
Nederland zal een eigen blok vormen binnen de 
demonstratie. Op dezelfde dag zijn er ook marsen 
in onder andere New York, Londen en Berlijn. 

Banner op de Facebookpagina van 'Coalitie Klimaatactie 
2017. 

Het samenwerkingsinitiatief 'Coalitie Klimaatactie 
2017', waarin diverse radicale milieu- en 
klimaatactivisten en actiegroepen zoals GroenFront! 
samenwerken, roept via sociale media en een 
speciale online actiepagina op voor een 
klimaatkamp en acties rond 24 juni 2017 in het 
Westelijk Havengebied in Amsterdam. Deze acties 
en het klimaatkamp vinden plaats onder de noemer 
'Code Rood'. De Coalitie Klimaatactie vindt dat de 
aanpak van klimaat- en milieuvervuiling en de 
vermindering van het gebruik van fossiele 
brandstoffen te langzaam gaat. Ze wil de 'macht 
van de fossiele brandstoffenindustrie' doorbreken 
en roept op tot 'een massale burgerlijke 
ongehoorzaamheidsactie in en rond de haven van 
Amsterdam, 's werelds grootste benzinehaven en 
Europa's tweede kolenhaven'. Ruim honderd 
actievoerders hebben zich op Facebook aangemeld. 

In aanloop naar 24 juni worden al diverse 
actieconferenties en trainingen voor 'Code Rood' 
georganiseerd. De actietrainingen worden gegeven 
door Stroomversnellers, een 'collectief van ervaren 
actievoerders, organisatoren, facilitatoren en 
trainers'. Op hun website stelt dit collectief: 'Wij 
hebben onze krachten gebundeld in 
Stroomversnellers omdat we zelf veel geleerd 
hebben tijdens trainingen en in de praktijk. We 
begeleiden groepen in hun leerproces en delen 
graag onze kennis en ervaring. [...] Ons motto: 
alleen met veel en goed voorbereide mensen komt 
een andere wereld dichterbij!'. 

Verder is Greenpeace Nederland een online 
crowfundingsactie begonnen om de Hemweg 
kolencentrale in Amsterdam op te kopen en te 
sluiten. 'De Hemweg kolencentrale stoot jaarlijks 
evenveel CO2 uit als 1,8 miljoen auto's. Samen 
zorgen we ervoor dat hij sluit!', zo luidt de oproep. 
Via de website wijwillenhemweg.nl is te zien dat er 
met de actie al ruim 5 miljoen euro is opgehaald, 
maar eigenaar Nuon wil de Hemwegcentrale in 
Amsterdam nog niet verkopen. 

Online oproep tot crowdfunding 'Wij willen #Hemweg'. 

Tevens is er een internationale oproep van klimaat-
en mensenrechtenactivisten tot het boycotten van 
Shell, onder meer via de Facebookpagina 'BOYCOTT 
Shell'. In Nederland wordt deze actie gesteund door 
GroenFront!. Deze radicale milieugroepering schrijft 
op Facebook: 'Shell is een criminele organisatie die 
op zoek naar winst van Groningen tot Nigeria 
corruptie aanwakkert, het milieu beschadigt en 
mensen in de ellende stort. #therealshell'. 

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



Commentaar monitorspecialist 
Klimaat- en milieuactivisten benadrukken dat er 
heel snel actie nodig is om het were►dwijde milieu 
en klimaat te beschermen. Het beleid van de 
nieuwe Amerikaanse regering, dat het 
klimaatprobleem in feite ontkent, en de komst van 
een nieuw kabinet in Nederland zijn aanleiding vo 
Nederlandse actievoerders om nu in actie te 
komen. Het speerpunt van acties door radicale 
milieu- en klimaatactivisten ligt bij de aanpak van 
de fossiele industrie en de uitstoot van CO2, 
waardoor de temperatuur op aarde snel zou 
stijgen. Hoewel de meeste oproepen binnen het 
geoorloofde activisme vallen, zijn er ook berichten 
online te vinden die oproepen tot 'burgerlijke 
ongehoorzaamheid' waarbij gedacht moet worden 
aan bezettings- en blokkadeacties. Naast de 
bedrijven in het Westelijk Havengebied van 
Amsterdam, zouden ook diverse kolencentrales, 
energiemaatschappijen en oliemaatschappijen als 
Shell doelwit van acties kunnen zijn. Hoewel er 
geen concrete aanwijzingen op dit moment voor 
zijn, valt niet uit te sluiten dat individuele 
actievoerders, bijvoorbeeld uit frustratie vanwege 
het uitblijven van resultaten, op den duur ook over 
kunnen gaan op extremistische acties zoals 
bekladdingen en vernielingen. 

Uitgave 
Nationaal Cobrdinator 
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 
10.2g 
©nctv_nl 
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I. Terrorisme 

Jihadisten doen MOAB af als 
`lachertje' 
De VS heeft op donderdag 13 april 2017 
gebruikgemaakt van de grootste niet-nucleaire 
bom, om een ondergronds tunnelnetwerk van ISIS 
in een bergachtig grensgebied in de Afghaanse 
provincie Nangarhar, ten zuidoosten van Kabul, te 
vernietigen. Door de inzet van de MOAB - wat staat 
voor Massive Ordnance Air Blast maar ook wel 
Mother Of All Bombs wordt genoemd - zijn volgens 
de lokale autoriteiten zeker 94 ISIS-leden 
(waaronder strijders en commandanten) 
omgekomen en is een belangrijk commando-
centrum van ISIS verwoest. Het Amerikaanse 
ministerie van Defensie sprak eerder nog van 36 
gedode ISIS-strijders. Voor zover bekend zijn er bij 
het bombardement geen burgerslachtoffers 
gevallen. Lokale inwoners die woonachtig zijn nabij 
het tunnelcomplex zouden wel uit vrees voor 
vervolgacties zijn gevlucht. 

Via diverse jihadistische sociale media kanalen 
wordt de actie van de VS afgedaan als een 
lachertje. Het Telegramkanaal 'Asrar al-
Mujahideen', een kanaal dat is gericht op het 
aanscherpen van 'veiligheidsbewustzijn', 
reconstrueert de gebeurtenissen en ontkent dat er 
strijders zijn omgekomen, maar slechts twee 
herders zijn aangetroffen bij een 'groot gat' in de 
grond. Ook via het aan ISIS-gelieerde kanaal van 

'Dodental Trumps MOAB-bom blijkt stuk hoge- 	liggen', 
EiseVier, 15-04-2017 

`al-Minbar Jihadi Media' wordt de berichtgeving over 
de gedode ISIS-strijders afgedaan als een leugen. 
Op andere kanalen wordt het bombardement als 
bewijs voor de `kruisvaard tegen moslims' gezien en 
wordt opgeroepen om aanslagen te plegen tegen de 
VS: '0 muwahhid [monotheist]! 0 proud one! 0 
Muslim in America! You are sitting in a country that 
has bombed the Muslims today in Nangarhar, so 
rise up and avenge them, for if you do not, you are 
of no good. [..]To all the supporters! Incite to 
target the kuffar and the crusaders inside their 
homes. Look at what America had done today to 
your brothers in Afghanistan, in Nangarhar. 
Motivate the defiant among you, for a lion might 
rise to avenge his brothers.' 

Commentaar monitorspecialist 
De VS houdt zich al tijden middels gerichte 
operaties bezig met het uitschakelen van 
terroristische doelen in Afghanistan. Toch komt de 
inzet van de MOAB enigszins als verrassing: niet 
alleen betreft het de eerste inzet van de meest 
destructieve niet-nucleaire bom door de VS sinds 
de testen in 2003, ook roept de timing enkele 
vragen op. Criticasters noemen het enerzijds een 
afleidingsmanoeuvre voor de gevallen burger-
slachtoffers bij de anti-ISIS coalitie-
bombardementen op Mosul. Anderzijds wordt de 
inzet van de MOAB geportretteerd als een vorm 
van machtsvertoon in de recent opspelende 
problemen met Noord-Korea. Hoe dan ook kan het 
gezien worden als teken dat de Amerikaanse 
president Trump zich mogelijk niet zal laten 
weerhouden van het inzetten van meer en 
zwaardere middelen voor de bestrijding van 
terroristische groeperingen. 

De verharding van militaire inzet tegen 
terroristische groeperingen en de eventuele 
versoepeling van de ru/es of engagement is voer 
voor het jihadistisch vertoog. Natuurlijk zullen 
jihadisten ontkennen dat er strijders zijn 
omgekomen bij de bombardementen in 
Afghanistan; zo werd ook het verlies van terrein in 
Mosul door ISIS steevast in propaganda 
genegeerd. De aandacht wordt door jihadisten 
gelegd op burgerslachtoffers (waarbij specifiek 
moslimvrouwen en kinderen worden genoemd) die 
door het toedoen van het Westen omkomen. 

In Nederlandse jihadistische kringen wordt 
geregeld gemeld dat het Westen zich schuldig 

2 
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maakt aan het vermoorden van onschuldige 
moslims en worden burgerslachtoffers van 
bombardementen naar voren gehaald als bewijs 
voor de oorlog die het Westen voert tegen 
moslims. Hoewel dit niet openlijk zo expliciet wordt 
uitgesproken, is het voorstelbaar dat in 
jihadistische kringen het gebruik van de MOAB door 
de Amerikanen wordt geschaard onder de 
verharding van de anti-ISIS coalitie; waar ook 
Nederland lid van is. 

Reacties op aanslag buskonvooi 
Syrië beperkt 
Bij een konvooi van 75 bussen waarmee 5.000 
sjiieten uit de provincie Idlib naar Aleppo werden 
geëvacueerd, liet een zelfmoordaanslagpleger 
afgelopen zaterdag 15 april een autobom 
detoneren. Bij de aanslag zouden meer dan 120 
mensen zijn omgekomen, waaronder ongeveer 70 
kinderen. Het konvooi komt voort uit een afspraak 
tussen de Syrische regering en de rebellen om 
sjiieten die in Kefraya en Fua (provincie Idlib) zijn 
omsingeld door rebellen, te verplaatsen naar 
overheidsgebied. In ruil worden soennieten vanuit 
Zabadani en Madaya bij Damascus, waar zij worden 
vastgehouden door regeringstroepen, overgeplaatst 
naar de door rebellen gecontroleerde provincie Idlib 
(zie afbeelding). Internationaal is er veel kritiek op 
deze verplaatsingen: bevolkingsgroepen zouden 
gedeporteerd worden met als gevolg dat Syrië 
uiteindelijk wordt verdeeld in aparte provinciën, 
waarbij mensen van verschillende geloofsgroepen 
en etnische groepen uit elkaar worden gehaald. 

De aanslag heeft vermoedelijk dan ook connectie 
met deze fragiele afspraak over uitwisseling van 
bevolkingsgroepen uit de verschillende gebieden, 
zo'n 10.000 mensen in totaal. De aanslag is tot 
dusverre echter niet opgeëist, hoewel er op sociale 
media aanklachten jegens beide zijden - zowel 
regering als rebellen - geuit worden. 

Op televisiebeelden en via sociale media werden 
direct na de aanslag beelden verspreid van de 
verwoeste bussen uit het konvooi, met verkoolde 
lichamen ernaast op straat verspreid. De reacties 
op deze beelden waren vanuit alle hoeken - 
jihadistisch, mainstream, rechtspopulistisch - veel 
minder in omvang en emotie dan die op de aanval 
met chemische wapens die tien dagen ervoor 
plaatsvond in dezelfde provincie.' Deze aanval, 
waarschijnlijk uitgevoerd door de Syrische president 
Assad, krijgt nog steeds doorlopende aandacht. 
Enkele internetters zijn verontwaardigd over het 
gebrek aan aandacht hiervoor: 'Not by chemical 
weapons, no need for the world to react or worry 
#Russian_Assad Genocide #Maaret Harma #Idlib'. 
Beelden van oorlogsfotograaf Abd Alkader Habak 
die zijn camera had weggelegd om een gewonde 
jongen af te voeren uit een bus gingen wel 'viral', 
waarbij twitteraars bewondering uitspraken voor 
zijn actie. In een interview beschreef hij later de 
gruwelen van de aanslag: 'The scene was horrible - 
especially seeing children wailing and dying in front 
of you'. 

Commentaar monitorspecialist 
Hoewel er via (sociale) media schokkende beelden 
werden verspreid van de gevolgen van de aanslag 
met autobom op het konvooi, zijn de reacties over 

Zie Weekbericht Internetmonitoring 14/2016. 
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het algemeen zeer beperkt gebleven, vanuit alle 
hoeken. De geringe aandacht vanuit 'mainstream' 
internationaal publiek lijkt verklaard te worden 
door een zekere gewenning aan beelden van 
geweld, na zes jaar slepende burgeroorlog in Syrië. 
Alleen geweldsincidenten waarbij chemische 
wapens worden ingezet, of enorme aantallen 
mensen omkomen, lokken emotionele reacties uit. 

Het gebrek aan aandacht vanuit jihadistische hoek 
heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de 
omgekomen personen sjiieten zijn. De 'ummah' 
[moslimgemeenschap] zoals jihadisten die zien, 
bestaat alleen uit moslims die een juiste 
interpretatie van de islam aanhangen; soennieten 
die volgens een strikte (salafi-jihadisme) leven. 
Sjiieten worden gezien als ongelovigen. De dood 
van deze vrouwen en kinderen wordt door groepen 
als ISIS, of onder sympathisanten in Nederland 
dan ook vooralsnog niet benoemd, omdat ze geen 
onderdeel uitmaken van het lijden van de 
'ummah'. 

II. Extremisme, radicalisering 
en polarisatie 

Voor- en tegenstanders van Turkse 
grondwetswijziging buitelen over 
elkaar heen na uitslag referendum 
Het Turkse referendum op 16 april 2017 over de 
grondwetswijziging - waarbij een kleine 
meerderheid van de Turkse kiezers groen licht gaf 
voor een wijziging van de grondwet die Erdogan 
veel meer macht geeft - is voor veel Turkse 
Nederlanders op sociale media het gesprek van de 
dag. Van een verzoening tussen voor- en 
tegenstanders van de grondwetswijziging lijkt 
vooralsnog geen sprake: veel gebruikers op sociale 
media hekelen het ja (EVET) of het nee (HAYIR) 
kamp aanhoudend door deze te beschimpen, zwart 
te maken of zelfs te bedreigen. 

Het 'nee-kamp' uit zich boos en verdrietig op sociale 
media. Zo stelt een reaguurder op het populaire 
Turks-Nederlandse webforum hababam.nl smalend 
dat het 'ja-kamp"stemvee, sokpoppetjes, ja-
knikkers zijn. Te dom om te poepen. En dan te 
bedenken dat door het geweld en intimidatie 
tegengewerkte NEE kamp deze frauduleuze  

verkiezingsfarce nipt heeft verloren met steun van 
de 'goed' geïntegreerde Turk uit oa NL België en 
Oostenrijk. Minachting voor democratie, niets meer 
niets minder. Verhuis dan aub ook meteen naar het 
land van je geliefde dictator en verspil hier geen 
lucht en ruimte meer!'. 
Een ander vraagt zich sarcastisch af hoe het nu 
verder moet: 'De volgende stap is tegenstanders 
ombrengen. Ik ben benieuwd of Erdogan die stap 
zal durven te nemen. Als hij het niet doet, zal zijn 
plan niet lukken. Er moet gemoord worden. Dat is 
het onvermijdelijke van grijpen totale macht'. 
Onder Turks-Nederlandse tegenstanders van de 
grondwetswijziging leeft in het bijzonder de 
gedachte 'wat 71% van de [voorstemmende] 
Turken nog doet in NL?'. 

De voorstanders van de Turkse grondwetswijziging 
lijken door de vermeende overwinning te blaken 
van zelfvertrouwen en trots. Los van juichende 
reacties op de Facebookpagina van het ultra-
nationalistische dutchturks stelt de redactie van 
dutchturks.n1 dat het 'nagenoeg onmogelijk is om te 
sjoemelen bij verkiezingen en referenda 
in Turkije' en verdedigt het fel het besluit van de 
Turkse Kiesraad (YSK) om de uitslag van het Turkse 
referendum als rechtsgeldig te betitelen. Sommige 
ultranationalistische reaguurders verwijten 
Nederland en Europa 'er alles aan gedaan te hebben 
om de ja-campagne tegen te werken. Nee-
campagne en met name de PKK'ers, hebben van 
alle vrijheden genoten. Daar lezen wij natuurlijk 
niets over'. 

In de nasleep van het Turkse referendum krijgt 
partijleider Tunahan Kuzu (DENK) veel bijval voor 
zijn verklaring dat het Nederlandse kabinet de 
keuze van de Turkse bevolking bij het referendum 
moet respecteren, zoals het dat ook doet bij de 
keuze van het Britse volk om uit de EU te stappen 
na het Brexit-referendum. Tevens oogst Kuzu op 
sociale media lof voor zijn opmerking dat een 
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Duitse EU-waarnemer die in Turkije het referendum 
kwam monitoren partijdig zou zijn, 'nadat hij werd 
gespot met een vlag van de terreurbeweging PKK 
tijdens een demonstratie enkele weken daarvoor'. 

Commentaar monitorspecialist 
De uitslag van het Turkse referendum lijkt de 
aanhoudende onrust en verdeeldheid tussen en 
binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap alleen 
maar te versterken. Ultranationalistische Turkse 
Nederlanders voelen zich gesterkt door de uitslag 
en verkondigen met nieuwe energie anti-westerse 
en anti-integratieve boodschappen via sociale 
media. Dit vormt een voedingsbodem voor verdere 
polarisering tussen Turks-Nederlandse groepen 
onderling maar ook tot een grotere afstand tussen 
autochtone Nederlanders en Nederlanders met een 
Turkse achtergrond. In dit licht is de koers van 
Erdogan allesbepalend voor de maatschappelijke 
(on)rust in Nederland. 

Anti-koloniale actiegroep in actie 
tegen 'VOC-dag' 
De extreemlinkse anti-koloniale actiegroep 'De 
Grauwe Eeuw' heeft op Facebook haar afkeuring 
uitgesproken over de `VOC-dag' op 14 mei 2017 op 
de Bataviawerf in Lelystad.' Volgens de organisatie 
van de 'VOC-dag' zijn 'op de historische 
scheepswerf vele ambachten te bewonderen en 
activiteiten te doen'. Actiegroep `De Grauwe Eeuw' 
stelt echter: '@Bataviawerf organiseert weer een 
'whitewash' dag voor racisme, slavernij, 
volkerenmoord en kolonialisme. Deze dag staat 
weer geheel in het teken van het romantiseren en 
normaliseren van mensenrechtenschendingen door 
de witte Nederlanders.' De actiegroep vindt dat er 
weliswaar veel educatieve activiteiten voor kinderen 
zijn, maar dat 'daartussen geen enkele ruimte is 
voor educatie over het substantiële aandeel dat de 
VOC had in de internationale slavenhandel. Geen 
woord wordt er gewijd aan de invasies, bezettingen, 
liquidaties, roof, die door de VOC uitgevoerd 

De Vereenigde Oostindische Compagnie of Verenigde Oost-
Indische Compagnie, afgekort tot VOC (1602 - 1795/1799), 
was een particuliere Nederlandse handelsonderneming met 
een monopolie op de overzeese handel tussen de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden en het gebied ten oosten 
van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat 
Nagellaan. De VOC had geen aandeel in de trans-Atlantische 
slavenhandel. Dit betrof de WIC - de Viest-Indische 
Compagnie. Wel maakte de VOC gebruik van slaven aan boord 
van schepen (vaak lijfeigenen genoemd). 

werden.' Volgens 'De Grauwe Eeuw' wordt evenmin 
gesproken over 'de misdaden die witte 
Nederlanders wereldwijd pleegden'. 
De berichtgeving op Facebook eindigt met: 
'Misschien moeten wij ze zelf maar een lesje gaan 
leren.' 

Op de pagina van het Facebookevent van de 'VOC-
dag' van Bataviawerf plaatsen veel criticasters van 
de VOC en actievoerders en sympathisanten van 
`De Grauwe Eeuw' berichten dat de 'zwarte kant' 
van de VOC onderbelicht blijft en dat Bataviawerf 
op deze manier bijdraagt aan de gebrekkige 
Nederlandse geschiedeniseducatie over de VOC en 
de rol van Nederland in de internationale 
slavenhandel. Enkele reacties: 'Die boten zijn erger 
dan de concentratie kampen, ze zijn concentratie 
boten. Die boten hebben tot slaaf gemaakt, 
geroofde resources en hele bevolkingen kapot 
gemaakt. Massa vernietiging wapens verheerlijken 
om tochtjes te maken met kinderen is fout!', 'You 
should know your history. Is absoluut niet om trots 
op te zijn. Ga je schamen', 'Anti Demo 
organiseren?' en 'Seriously? Wat een ongelofelijke 
domheid en gebrek aan historisch besef. Echt, ga 
jullie schamen!'. 
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Ook mensen die trots zijn op de VOC, reageren op 
de Facebookpagina van het evenement: 'Maar ik 
persoonlijk vind het n mooie kans om iets te gaan 
zien uit die tijd wat Nederland heeft groot gemaakt! 
Voc en bije n M d Ruijter kun je alleen maar lezen 
in schoolboekjes', 'fantastisch en lijkt me hartstikke 
mooi om tegaan kijken ook weer,onze prachtige 
vaderlande geschiedenis ..', 'Een geschiedenis om 
trots op te zijn! Fijn dat we die in ere houden' en 
`Vergeten de jankerds op deze pagina dat hun 
uitkering betaald wordt door VOC-geld?'.  

komende weken nog uitbreidt naar de bekendere 
links- en rechts-activistische webpagina's. Voorts 
moet rekening worden gehouden met 
intimiderende acties (e-mails, telefoontjes, brieven, 
online berichten) van actievoerders in de richting 
van de Bataviawerf om zo druk uit te oefenen met 
als doel dat de educatieve activiteiten op de 'VOC-
dag' naar de wensen van de actievoerders worden 
aangepast. 

Commentaar monitorspecialist 
In de afgelopen jaren is er diverse keren door 
extreemlinkse en antiracistische actiegroepen 
geprotesteerd tegen vermeende racistische of 
koloniale uitingen en symbolen (zoals acties tegen 
een film over Michiel de Ruyter, de Gouden Koets, 
Zwarte Piet en attracties van de Efteling). De anti-
koloniale actiegroep `De Grauwe Eeuw' is sinds 
februari 2015 actief en wordt gesteund door 
extreemlinkse actievoerders en actievoerders met 
een buitenlandse afkomst. De actiegroep roept 
geregeld op actie te voeren tegen objecten die de 
vermeende koloniale verheerlijking symboliseren, 
zoals standbeelden, afbeeldingen, straatnamen, 
namen van tunnels en gevelstenen. Daarbij worden 
naast het schriftelijk en online benaderen van 
organisaties en gemeenten om hierop actie te 
ondernemen, soms ook buitenwettelijke acties 
gevoerd. Zo zijn straatnaambordjes die verwijzen 
naar een koloniaal verleden verwijderd of 
vervangen door andere straatnaambordjes. En in 
oktober 2016 hebben actievoerders van `De 
Grauwe Eeuw' meerdere beelden in Hoorn beklad 
met teksten als 'genocide' en het VOC-logo. 
In potentie kan de 'VOC-dag' ook met dergelijke 
acties te maken krijgen. 

Op sociale media is sinds kort een felle discussie 
ontstaan tussen voor- en tegenstanders van de 
`VOC-dag' op 24 mei. Aangezien er door enkele 
personen online wordt opgeroepen om een anti-
demonstratie te organiseren en anderen daar weer 
fel op reageren, lijkt een confrontatie tussen voor-
en tegenstanders op de Bataviawerf niet 
uitgesloten. Tevens is het voorstelbaar dat in zo'n 
geval extreemlinkse en extreemrechtse 
actievoerders daarbij betrokken zullen zijn, zeker 
als de online discussie over de 'VOC-dag' zich de 

Zie \Veekbericht Internetmonitoring 43/2016. 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
6 



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.nctv.n1 
niggri~~11 
@ncty_nl 

21-04-2017 



Nationaal CoOrdinato  
Terrorismebestrijding en Veilighei 

heisten juspue. 

Weekbericht 
Internetmonitoring 
19/2017 

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

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

Inhoudsopgave 
I. Terrorisme 

Rumiyah 9: artikelen over christenen, gijzelingen 
en opvoedtechnieken 

BewustMoslim initieert 'Week van de TA' 

Nederlandse jihadist maakt zich mogelijk op voor 
zelfmoordaanslag 

II. Extremisme, radicalisering en polarisatie 

Anarchisten gooien verf tegen kantoor 
uitzendbureau Randstad en blijven solidair met 
gevangen 'kameraden' 

Nederlandse actievoerders betrokken bij 
sabotageactie dolfijnenshow in Neurenberg 

Radicale milieuactivisten en anarchisten houden 
gezamenlijke protesttour langs NAM-locaties 

Amerikaanse wapenleveranties aan Koerdische 
SDF doorn in het oog van Turkije 

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 

MLY 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

5 

6 

7 



NCTV 1 Weekbericht Internetmonitoring 19/2017 

I. Terrorisme 

Rumiyah 9: artikelen over 
christenen, gijzelingen en 
opvoedtechnieken 
Via Telegram is op 4 mei 2017 de negende editie 
van het ISIS-propagandatijdschrift ‘Rumiyah' 
uitgebracht. Het tijdschrift kwam in verschillende 
talen uit. Deze editie getiteld 'The Ruling on the 
Belligerent Christians', opent met een groot artikel 
over het doden van christenen. Strikt gezien is dit 
niet toegestaan volgens islamitische wetgeving, 
omdat christenen volgens een oud gebruik `Dhimmi' 
zijn - niet-moslims die hun eigen geloof onder 
moslimheerschappij mogen uitoefenen. Zij moesten 
wel een extra belasting hiervoor betalen, de ‘jizya'. 
Ze zijn als het ware 'beschermd' en mogen niet 
aangevallen worden. Gebeurt dit wel, dan komt de 
desbetreffende moslim niet in het paradijs. Het 
artikel volgt op twee grootschalige aanslagen op 
christelijke kopten in Egypte, reden om deze 
aanslagen te legitimeren. De christenen in Egypte 
zouden in constante staat van oorlogvoering met 
moslims verkeren volgens ISIS en worden daarom 
in de tekst aangemerkt als 'belligerenr. Omdat zij 
dus zelf vijandigheid zouden tonen tegenover 
moslims, en eenieder die zich afkeert van het 
christendom willen 'redden', is het geoorloofd -
zelfs aangemoedigd - om deze christenen aan te 
vallen. Zij zijn namelijk niet beschermd als 
`dhinnnni'. Met name 'mannen die de wapens 
oppakken' mogen gedood worden, maar omdat 
christelijke vrouwen en kinderen als gezin een 
geheel vormen met mannen, wordt men 
geëxcuseerd als er bij een aanslag ook die groepen 
om het leven komen. Ook personen die het geloof 
actief uitdragen, zoals priesters of de Paus, zijn 
`belligerents'. 

De rubriek 'lust Terror Tactics' promoot aanslagen 
door middel van laagdrempelige aanslagmiddelen 
als een mes en vrachtwagen. De modus operandi 
die in deze editie gestimuleerd wordt, is die van het 
doden en gijzelen van personen in drukbezochte 
locaties, zoals een concertzaal, theater of 
universiteit. Ook kunnen personen gelokt worden 
dmv valse advertenties of appartementen die te 
huur staan. 

Een artikel uit de vrouwenrubriek richt zich op het 
belang van een vrouw die thuis aan het hoofd staat 
van haar 'kudde'. Zij is de herder, die haar kinderen 
juist moet opvoeden en het huishouden draaiende 
moet houden. Het is van belang dat kinderen goed 
Arabisch leren, gewend raken aan wapens en 
wapentuig en geregeld propagandavideo's kijken, 
zodat zij later als strijder in de voetsporen van hun 
vader kunnen treden. 

De reacties op het verschijnen van Rumiyah 9 zijn 
beperkt. Nederlandse jihadisten besteden niet 
openlijk aandacht aan de artikelen en ook 
internationaal wordt het tijdschrift relatief gering 
gedeeld op sociale media. Aandacht werd wel 
gegenereerd door een krantenbericht van de 
Telegraaf, waarin de suggestie werd gewekt dat 
Rumiyah via 'Marktplaats' slachtoffers zou lokken. 
Er is echter geen enkele verwijzing naar Nederland 
opgenomen in het tijdschrift. Rechtspopulisten 
stellen via Geenstijl dat het lot van de jihadisten 
beklonken is: 'nog een paar weken in de woestijn 
en ze worden allemaal opgeveegd'. 

Commentaar monitorspecialist 
Ook deze editie van Rumiyah bestaat uit artikelen 
en concepten die niet geheel nieuw zijn. Dikwijls 
worden de artikelen direct overgenomen uit de 
Arabischtalige wekelijkse ISIS-krant al-Naba, 
waardoor er ontwikkelingen in Rumiyah beschreven 
worden die interessanter zijn voor de lokale 
aanhangers dan voor westerse sympathisanten -
zoals de aanslagen op Kopten in Egypte. 

Desalniettemin kan het republiceren van artikelen 
evenzogoed een inspirerende werking hebben op 

Zie ook Signalement Terrorisme en Radicalisering NCTV nr 8, 
11-05-2017. 
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personen die vatbaar zijn voor radicalisering. 
De continue herhaling van propaganda over 
bijvoorbeeld het plegen van een aanslag met een 
mes — dat is terug te zien in zowel verschillende 
propagandavideo's als geschreven materiaal (zie 
Weekbericht Internetmonitoring 48/2016) — kan 
personen de drempel over helpen om over te gaan 
tot 'actie'. 

BewustMoslim initieert 'Week van 
de TA' 

Op de Facebookpagina van 'BewustMoslim', een 
pagina waarop aandacht wordt gevraagd voor 
vermeende misstanden jegens moslims, is de 'Week 
van de TA [Terroristen Afdeling]' aangekondigd. In 
de aankondiging is te lezen dat in deze week 'alle 
relevante informatie over de TA' gedeeld zal worden 
met de moslimgemeenschap. Tevens zal 'het 
manifest' uitgebracht worden dat 
'moslimgedetineerden over hun verblijf op de TA 
schreven'. Ook zullen ex-gedetineerden hun 
ervaringen op de TA kenbaar maken. Tenslotte zal 
een aantal 'acties' uitgerold worden om 'tegen dit 
onrechtmatige beleid te ageren'. 

De strekking van de meer 
dan 40 minuten durende lezing is helder: 'moslims 
worden onderdrukt door de Nederlandse overheid, 
en de Nederlandse overheid schroomt hierbij niet  

om mensonterende middelen in te zetten. 
Daarnaast meet de overheid volgen~ twee 
maten en is de Terroristen Afdeling louter bedoeld 
voor moslims. Naast een lezing publiceerde 
BewustMoslim deze week affiches met daarop 
statements over '#Moslimkamp_Vught'. Eén van de 
affiches luidt: 'wist je dat.. Een Moslimgevangene 
op de TA een keer een pen kapot heeft gemaakt 
tijdens een gesprek met zijn advocaat en dat er 
toen acht bewakers naar binnen stormden om hem 
tegen de grond te werken, een stok in zijn knieholte 
te duwen, zijn kleren uit te trekken en met geweld 
zijn benen te spreiden om in zijn anus te kijken of 
daar een stukje pen in zat?'. 

Commentaar monitorspecialist 
De titel die 	heeft gegeven aan zijn 
'openingslezing' voor de 'Week van de TA' is 
tekenend: het is een oproep aan gelijkgestemden 
om in actie te komen, iets wat al langere tijd niet 
gebeurt en frustraties oproept bij het geringe 
aantal personen die zich actief inzet voor 
jihadistische gedetineerden. Hoewel 'Project 
A[seer]' de laatste tijd actiever is geworden met 
het online verwerven van steun voor jihadistische 
gedetineerden in Nederland, ontbreekt het de 
online jihadistische beweging nog steeds aan 
concrete vormen van mobilisatie. Het feit dat het 
platform van 	een man met enig 
charisma, bereik en status binnen de salafistische 
en jihadistische scene, aandacht vraagt voor 
gedetineerde jihadisten en vermeende misstanden 
op de TA, draagt mogelijkerwijs bij aan een gevoel 
van urgentie en actiebereidheid onder zijn 
aanhang. In ieder geval is een van de doelen van 
deze 'Week van de TA' het uitrollen van nieuwe 

*** Het is niet toegestaan het Weekbericht Internetmonitoring zonder toestemming van DAS te verspreiden *** 
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Nederlandse jihadist maakt zich 
mogelijk op voor zelfmoordaanslag 
Op het jihadistische Telegramkanaal 'Abu Musab al-
Holandi' werd door een gelijknamige gebruiker op 4 
mei 2017 het volgende bericht geplaatst: 

'Alhamdulilah finally got my Hizam [belt, i.e. 
suicide belt] today don't forget me in your dua, Also 
don't forget your Brothers and Sisters being killed 
all over the world, they're being killed just for 
believing in Allah and His Messenger :saw:, and 
loving the Companions RA. 

Don't forget to make DUA for your Mujahideen 
brothers and the Prisoners, May Allah help our 
mujahedeen brothers and destroy rafidhis, May 
Allah forgive us, grant our dead Firdaws, and give 
us victory over the Mushrikin.. Ameen!! My dear 
brothers and sisters forgive me if ive ever harmed 
you. . Assalamu alaikom'. 

Dit lijkt in eerste oogopslag een boodschap van een 
zelfde aard zoals andere jihadisten dit ook doen 
alvorens zij een zelfmoordaanslag uitvoeren. 
Eerder, op 1 mei 2017, plaatste de betreffende 
persoon op hetzelfde kanaal een bericht van gelijke 
strekking: 

'May Allah Subhana wa ta'ala grant me the 
opportunity to sacrifice myself for Him, for His deen 
(To kill the kuffars ). May Allah subhana wa ta'ala 
grant us all shahadah [martyrdom] Ameen.' 

Commentaar monitorspecialist 
Op het Telegramkanaal, dat actief was sinds 14 
februari 2017 maar inmiddels is opgeheven, 
werden doorgaans verschillende nieuwsberichten 
uit de diverse 'ISIS-provincies' geplaatst. Tevens 
diende het kanaal als doorgeefluik voor berichten 
van het aan ISIS-gelieerde 'AMAQ News Agency'. 
De voertaal op het Telegramkanaal is Engels en los 
van de kanaalnaam 'Abu Musab Al-Holandi - dat 
een nomme de guerre implicieert - zijn er geen 
verwijzingen naar Nederland(ers) of Nederlandse 
belangen. Het is niet duidelijk - blijkens de 
informatie die afkomstig is van het betreffende 
Telegramkanaal - of de betreffende persoon 
daadwerkelijk een zelfmoordaanslag zal plegen, of 
het inderdaad een Nederlander betreft, wanneer dit 
gaat gebeuren (op korte termijn, na verkrijgen van 
verdere instructies, na goedkeuring leiding), en 
waar dit zal plaatsvinden (in Syrië of bijvoorbeeld 
Europa). Het enige dat zeker is, is dat de persoon 
in kwestie de intentie uitspreekt om een 
zelfmoordaanslag te plegen, en daar op dit moment 
naar eigen zeggen de middelen voor heeft. 

Meerdere Nederlandse jihadisten zijn als 
zelfmoordterrorist aan hun einde gekomen in Syrië 
en Irak en uit de grenspassageformulieren van 
ISIS blijkt dat in ieder geval één Nederlandse ISIS-
strijder ook de intentie heeft geuit om middels een 
zelfmoordaanslag te willen sterven. 

Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Anarchisten gooien verf tegen 
kantoor uitzendbureau Randstad 
en blijven solidair met gevangen 
'kameraden' 
Anarchisten hebben op de website Indymedia.nl 
geclaimd dat ze in de nacht van 1 mei 2017 een 
verfbom hebben gegooid tegen een kantoor van 
uitzendbureau Randstad in Den Haag. In een 
verklaring op Indymedia schrijven de actievoerders 
dat Randstad één van de bedrijven is die 'werk 
adverteert als een benodigdheid door het neer te 
zetten als sleutel voor voldoening en geluk.' 

Zie NCTV Signalement Terrorisme en Radicalisering 8/2017. 
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Volgens de anarchisten is werken echter 'de 
grootste belediging en vernedering die de mensheid 
zichzelf heeft aangedaan. Wij willen niet door het 
kapitalisme ten ondergaan, daarom moet het 
kapitalisme door ons ten ondergaan! Wanneer we 
niet meer werken, zal het leven echt beginnen! 
Leve de anarchie!'. 

Op Indymedia, het grootste online platform voor 
linksactivistisch en extreemlinks Nederland, wordt 
instemmend gereageerd: 'Eindelijk een goede actie 
tegen dat yuppie uitzendbureau dat net doet of je 
zonder te voldoen aan hun keurslijf niet mee mag 
doen!'. Er zijn geen foto's van de verfactie op 
sociale media of in de reguliere media verschenen. 

Voorts hebben anarchisten op Indymedia.nl gemeld 
dat enkele actievoerders op 1 mei 2017 op vier 
verschillende plekken in Den Haag spandoeken 
hebben opgehangen en meer dan 1500 flyers rond 
hebben gestrooid uit solidariteit met de 
anarchistische 'kameraden' die beschuldigd worden 
van bankovervallen in Aken, Duitsland. In 2015 en 
2016 werden drie anarchisten 	uit 
Amsterdam en twee buitenlandse anarchisten) 
gearresteerd en gevangen gehouden, nadat de 
aanklager in Aken een arrestatiebevel had 
uitgevaardigd. 	werd in december 2016 
vrijgesproken. De aanklager is inmiddels in cassatie 
gegaan. Het proces van de twee andere anarchisten 
is op 23 januari 2017 begonnen en zal 
waarschijnlijk nog maanden voortduren. De 
anarchisten vinden de schuld of onschuld van hun 
'kameraden' irrelevant en benoemen onteigening 
als een 'ethisch juist en politiek legitiem middel, 
een methode van strijd, dat onderdeel is van de 
geschiedenis van alle revolutionaire bewegingen.' 

Ook in diverse andere Europese landen (recent nog 
in Griekenland, Duitsland en Zwitserland) hebben 
anarchisten uit solidariteit met de gevangen 
'kameraden' protestacties gevoerd, zoals het  

bekladden en vernielen van banken en 
pinautomaten. Verder wordt in diverse oproepen 
door anarchisten, ook in Nederland, opgeroepen om 
naast banken ook gevangenissen tot doelwit van 
acties te maken. Bovendien is er onlangs een 
internationale oproep onder anarchisten online 
verspreid (ook op Indymedia.nl) waarin wordt 
opgeroepen om op de dag van de uitspraak tegen 
de twee opgesloten anarchisten in Duitsland 
'rebelse solidariteit' te tonen en mee te doen aan 
een manifestatie in Barcelona op die dag. 

Commentaar monitorspecialist 
De actie met verf tegen Randstad in Den Haag 
moet gezien worden als een uiting van protest in 
het kader van 1 mei, de Dag van de Arbeid en 
traditioneel een dag waarop extreemlinks 
internationaal acties voert tegen het kapitalisme, 
economische uitbuiting en het overheidssysteem. 
De extreemlinkse acties in Nederland zijn in 
vergelijking met het buitenland beperkt in ernst en 
omvang. Aangezien er geen foto's gepubliceerd zijn 
en de actie niet is opgepikt door reguliere media, is 
de impact van deze actie zeer beperkt gebleven. 

De internationale solidariteitsacties voor de 
opgesloten anarchisten in Duitsland vanwege 
mogelijke betrokkenheid bij een bankoverval, zijn 
vooral in het buitenland soms heftig —
brandstichtingen en grootschalige vernielingen bij 
banken - en trekken dikwijls (media-) aandacht. 
Ook in Nederland wordt geregeld aandacht 
gevraagd voor de gevangen anarchisten in 
Duitsland. Naast onschuldige acties als spandoeken 
en flyers, zijn ook in Nederland (Den Haag) al 
diverse keren banken doelwit van acties 
(bekladdingen, vernielingen) geweest. Dit 
gebeurde toen 	 in hechtenis zat. 
Daarnaast zijn ook gevangenissen een genoemd 
potentieel doelwit van protestacties door 
anarchisten in Nederland. 

Nederlandse actievoerders • 
betrokken bij sabotageactie 
dolfijnenshow in Neurenberg 
Drie dierenrechtenextremisten (twee Nederlanders 
en één Duitser) van de internationale actiegroep 
Vegan Strike Group hebben op 29 april 2017 een 
dolfijnenshow in de dierentuin van Neurenberg 

Zie solidariteit o.blogs voor alle solidariteitsacties. 
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Commentaar monitorspecialist 
De internationale dierenrechtenactiegroep Vegan 
Strike Group is 

De actiegroep komt internationaal in actie tegen 
entertainment met dieren zoals dolfinaria en 
stierenvechten. Het betreffen hier vooral (radicaal) 
activistische acties. Eerdere acties van de groep 
waren in onder meer Madrid, Mexico City, 
Valencia, Brugge, Duisburg, Neurenberg en op 
Gran Canaria. Een ander bekend initiatie 

de 'Stichting Konijnen in Nood' waarmee 
met name in Nederland en soms België samen 

met andere actievoerders opkomt voor het welzijn 
van gevangen konijnen en actievoert tegen 
konijnenfokkerijen. 
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(Duitsland) verstoord. Tijdens de show zijn de 
actievoerders in het bassin gesprongen en hebben 
protestborden getoond met teksten als `Delfine sind 
keine Clowns' en 'Close down dolfinariums now'. 

De actievoerders van de Vegan Strike Group 
hebben een video en diverse foto's van hun actie in 
Neurenberg op Facebook en Indymedia.nl geplaatst. 
Deze zijn gemaakt door een vierde activist. De 
actiegroep stelt in een verklaring online: 'De 
campagne tegen entertainment met dieren in 
Europa is met deze actie van start gegaan!! Vele 
acties zullen volgen in stierenvechtarena's en 
dolfinaria.' Verder roepen de actievoerders hun 
sympathisanten via sociale media op de Vegan 
Strike Group financieel te steunen. Daarbij 
verwijzen ze naar eerdere acties: 'Al meer dan 25 
stierenvechten en 7 dolfijnenshows hebben we 
verstoord in 5 verschillende landen!'. 

De reacties op Facebook op de actie in Neurenberg 
zijn verdeeld. Er zijn enkele steunbetuigingen en 
complimenten (`Amazing people you are the real 
heroes of the world' en 'Super actieml I I Het leed is 
zo groot voor deze arme dieren.'). Maar er zijn ook 
sommige boze reacties van voornamelijk Duitsers 
die hun ongenoegen over het verstoren van de 
show laten blijken (`Was soli dieser Schwachsinn! 
Wenn Ihr Euch tier- und menschenfeindlich 
austoben wollt, geht woanders hin.'). 

Er moet rekening mee worden gehouden dat de 
Vegan Strike Group de komende maanden bij meer 
dolfinaria, mogelijk ook in Nederland, en 
stierenvechtarena's (buitenwettelijke) 
verstoringsacties tijdens shows zal voeren. Daarbij 
zullen vrijwel zeker ook Nederlandse 
dierenrechtenextremisten, 
betrokken zijn. Hoewel de protestacties vreedzaam 
zijn en velen online steun ervoor uitspreken, moet 
er ook rekening mee worden gehouden dat deze 
acties weerstand oproepen bij sommigen in het 
publiek of bij de organisatoren van de shows. 

Radicale milieuactivisten en 
anarchisten houden gezamenlijke 
protesttour langs NAM-locaties 
De radicale milieugroepering GroenFront! roept via 
onder meer Facebook op om op Pinksterzondag 4 
juni 2017 een protesttour langs diverse NAM-
locaties in Groningen te houden. Een woordvoerder 
van GroenFront! stelt op Facebook: 'Groningers zijn 
razend over hoe multinationals Shell en Exxon en 
de Staat der Nederland hun provincie aan gort beeft 
en elkaar de hand boven het hoofd houdt. We 
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Commentaar monitorspecialist 
De radicale milieugroepering GroenFront! 
ondersteunt sinds 2013 het verzet tegen de 
gaswinning in Groningen en werkte hierbij in het 
verleden vaak samen met de lokale/regionale 
actiegroep 'Schokkend Groningen'. Deze actiegroep 
was echter sinds 2015 nauwelijks meer actief, 
hoewel ze de laatste maanden in ieder geval online 
weer actiever lijkt te worden. GroenFront! bezette 
de laatste jaren onder meer het Gasterra kantoor, 
zette scheuren op het NAM-hoofdkantoor in Assen 
en organiseerde een spandoekactie in Bierum. 
Voorts waren actievoerders van GroenFront! in het 
verleden betrokken bij diverse andere 
buitenwettelijke acties in Nederland, zoals tegen de 
bomenkap in Schinveld ten gunste van de AWACS-
vliegtuigen, tegen de aanleg van de Betuwelijn en 
tegen de gentechvelden van de Wageningen 
Universiteit. 
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zouden de NAM en vazallen zoals Hans Alders met 
kop en kont Groningen uit moeten knikkeren. Er 
moet zoveel mogelijk aardgas onder de grond 
blijven. Voor Groningen, en voor het klimaat is het 
5 over 12.' GroenFront! roept 'Stadjers, 
Ommelanders en anarchisten' op om mee te gaan. 
Via Facebook en Twitter worden op 4 juni de exacte 
locaties doorgegeven. 

Als startpunt van de protesttour wordt de 
Pinksterlanddagen genoemd, het jaarlijkse treffen 
van de anarchistische beweging in Nederland in het 
Friese Appelscha, dat dit jaar van 2 tot en met 5 
juni wordt gehouden. Op sociale media geven vele 
bekende anarchisten en actievoerders uit de 
extreemlinkse scene aan aanwezig te zullen zijn of 
interesse te hebben in de Pinksterlanddagen. 
Tijdens de Pinksterlanddagen staan diverse 
actietrainingen en workshops op het programma, zo 
valt te zien op de poster die op Facebook is 
gepubliceerd. Thema's die daarbij aan de orde 
komen zijn onder andere de G20-top in Hamburg 
(juli 2017), een actietraining voor milieu- en 
klimaatactivisten (voor acties tegen de 
bruinkoolwinning in Duitsland en de acties van 
'Code Rood' in de haven van Amsterdam op 24 
juni), de strijd tegen Zwarte Piet, de toekomst van 
Palestina, ervaringen van anarchisten uit 
Griekenland en ervaringen van de gevechten in het 
Koerdische Rojava (Noord-Syrië), waar - zoals uit 
berichten op sociale media blijkt - ook enkele 
westerse extreemlinkse antifascisten en anarchisten 

De Nederlai, 	Aardolie Maatschappij (N 	is een bedrijf 
dat zich bezighoudt met de productie van aardgas en aardolie 
in Nederland en op het Nederlandse continentaal plat. De NAM 
is voor de helft eigendom van het Brits-Nederlandse Shell en 
voor de helft van het Amerikaanse bedrijf ExxonMobil. Het 
hoofdkantoor van de NAM staat in Assen, andere kantoren zijn 
onder andere in Hoogezand-Sappenieer en Den Helder. 

Zoals het twitteraccount ©AntifaTabur van de 'Antifascist 
Internationalist Battalion". 

samen met de Koerden tegen ISIS strijden. Er zijn 
overigens vooralsnog geen aanwijzingen dat er ook 
Nederlandse extreemlinkse strijders daar actief zijn. 

Doordat een belangrijk deel van extreemlinks en 
anarchistisch Nederland zich rond Pinksteren in de 
buurt van Groningen bevindt, zouden voor de 
aangekondigde protesttour langs diverse NAM-
locaties wel eens meer radicale actievoerders - die 
eventueel ook bereid zijn tot geweld - kunnen 
worden gemobiliseerd dan gebruikelijk rond dit 
soort protesten tegen de gaswinning in Groningen. 
Mogelijk doelwit van acties zijn naast NAM-locaties, 
ook gebouwen en pompstations van Shell en 
ExxonMobil (Esso). Tevens moet rekening worden 
gehouden met buitenwettelijke acties 
(bekladdingen, home visits) bij kantoor of woning 
van de Nationaal Coiirdinator Groningen Hans 
Alders of het Ministerie van Economische Zaken. 

Amerikaanse wapenleveranties 
aan Koerdische SDF doorn in het 
oog van Turkije 
De Amerikaanse president Donald Trump heeft 
toestemming gegeven aan het Amerikaanse 
ministerie van Defensie om te beginnen met 
wapenleveranties aan de Syrische Democratische 
Strijdkrachten (SDF), een militaire coalitie in het 

Zie ook het artikel: RollingStone.corn, 'The Anarchiste vs. 
The Islamic State', 14 februari 2017. 
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noordoosten van Syrië die voornamelijk bestaat uit 
Koerdische strijders maar ook enkele Arabische 
milities herbergt. De SDF tracht — met 
ondersteuning van Amerikaanse luchtsteun en 
Special Forces de Syrische stad Raqqa te heroveren 
op ISIS. Het besluit van Trump om officieel tot 
wapenleveranties over te gaan moet de inname van 
de stad Raqqa versnellen. 

De onderlinge verhouding tussen Turkije en de VS 
is al tijden stroef. Zo bombardeerde de Turkse 
luchtmacht twee weken geleden nog het 
hoofdkwartier van de Syrisch-Koerdische YPG in 
Noord-Syrië, waarbij tientallen doden vielen. De 
YPG vormt de hoofdmoot van de SDF en vecht zij 
aan zij met Amerikaanse Special Forces tegen ISIS. 
Ter voorkoming van verdere escalatie patrouilleren 
Amerikaanse troepen (zie foto) inmiddels langs de 
Syrisch-Turkse grens. De SDF is volgens de 
Amerikanen 'de enige groep die Raqqa met succes 
kan innemen'. Ankara wil echter koste wat kost 
voorkomen dat de YPG/SDF het voortouw neemt bij 
de herovering van Raqqa en lanceerde daartoe in 
februari 2017 nog een alternatief voorstel met door 
Turkije getrainde Syrische rebellen. 

Op Nederlandstalige sociale media heerst onder 
(ultra-)nationalistische Turkse Nederlanders een 

Zie ook NO. 	.'"oekbericht Internetn 	'.,>ring 22/2016. 
Volgens een noordvoerder van het Pentagon gaat het om 

munitie, machinegeweren en pantserwagens. Artillerie of zgn. 
'surface-to-air' raketten maken hier nadrukkelijk geen 
onderdeel van uit. 
t'j  Turkije ziet de YPG (Syrisch-Koerdische 
VOlksbeschermingseenheden) als een verlengstuk van de PKK 
en beschouwt deze eveneens als een terroristische 
organisatie. 

NRC, 10 mei 2017: 'VS leveren wapens aan Koerden;  
woede van Turkije'. 

zekere gelatenheid. Zo is het opvallend stil op 
populaire (ultra-)nationalistische platformen zoals 
Dutchturks.nl en Turks.nl: beide besteden geen 
aandacht aan de Amerikaanse wapenleveranties. 
Een enkeling reageert woedend op Twitter: 'Bizar! 
Rest Turkije 1 optie Incirlik sluiten. De wapens aan 
YPG zouden via Turkse basis aan YPG geleverd 
worden om TEGEN Turkije inzetten' en 'ze 
[Verenigde Staten] hebben alles geprobeert om 
Turkije kapot te maken; nu gaan ze het met een 
zwaarbewapende YPG doen'. 

Koerdische Nederlanders reageren verheugd op het 
nieuws. Men is echter voorzichtig: 'ik hoop dat de 
Koerden deze keer niet vergeten worden als ze 
'hun' werk hebben gedaan' en 'laat anderen maar 
Raqqa veroveren. Afrin daar moeten we naar toe'. 
Een enkeling vreest dat een splintergroepering van 
de PKK een aanslag pleegt en roet in het eten 
gooit: 'ik hoop dat de TAK zich rustig houdt (...) 
anders zijn we fucked'. 

Commentaar monitorspecialist 
De wijze waarop de YPG/SDF of de PKK in het 
westen geportretteerd worden — bijvoorbeeld door 
westerse nieuwsredacties, zoals de NOS — is veel 
(ultra-)nationalistische Turken in Nederland al 
langer een doorn in het oog. De berichtgeving dat 
Amerika de Syrisch-Koerdische SDF — waarvan de 
YPG een belangrijk onderdeel vormt — officieel gaat 
bewapenen lijkt het zelfvertrouwen van Turkije of 
Turks-Nederlandse reaguurders op internet verder 
te beschadigen: het grootste en machtigste leger 
op aarde [Verenigde Staten] doorkruist 
nadrukkelijker de koers en wens van Ankara en 
strijdt openlijk zij-aan-zij met Koerdische 
strijdgroepen in Noord-Syrië tegen ISIS. 
Waar Turkije de YPG of de PKK vaak in één adem 
noemt met ISIS is de overheersende opinie op 
Nederlandstalige sociale media toch vooral dat 
Turkije zelf 'slecht' is, niets tegen ISIS doet of de 
terroristische groepering faciliteert of oogluikend 
toelaat. Het isolement waar Ankara (gewild of 
ongewild) in dreigt te verzeilen resoneert eveneens 
door op internet: grote (ultra)- nationalistische 
platformen zoals Dutchturks.nl en Turks.nl lijken 
belangrijke actualiteiten niet meer te kunnen 
'spinnen' naar de eigen achterban. Deze relatieve 
rust kan echter bedrieglijk zijn; gezien de 
aanhoudende antiwesterse sentimenten op sociale 
media. 

8 
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