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Geachte heer, mevrouw, c
Graag vraag ik uw aandacht voor de website U bent reqistrar van deze website.

C -
De website _ heeft zich vanaf april 2013 ontpopt tot een belangrijke spreekbuis van de
Nederlands~e beweging. Op de website wordt openlijk gesympathiseerd met
terrori stische organisaties als al Qa 'ida en de I slamitische Staat in Irak en de Levant (ISI L) . De
init iat iefnemers van de website stellen deel te wi llen nemen aan het maatschappelijk debat en een
positieve bijdrage te willen leveren aan het beeld van de islam dat de laatste jaren geschetst is. Dat de
site zich als nieuwssite voor moslims profileert en zich voordoet als een 'neut rale' bron draagt het
ris ico in zich dat relatief gematigde moslims mee worden gezogen in een radicaal discours. De
opiniemakers op de site aarze len niet om ieder overheidsoptreden of maatschappelijke kritiek te
framen als onderdeel van een 'ant i- moslim agenda '. Bovendien worden aanhangers van ande re
islamit ische stromingen dan de salafi-jihadi st roming weggezet als ongeloofwaardig en hypocriet.
Hiervoor word en consequ ent termen als ' pseudo- sale ûst en' gebruikt.

De site is diverse malen door mainstream media als bron aangevoerd. Daarbij is niet gewezen op de
zeer ideologische aard van deze website. Op de site wordt de gewelddadige st rijd (jihad ) als een
religieuze en ind ividuele verplichting gelegi timeerd en in sommige gevallen gepropageerd. Moslims
worden gewezen op de vele zegeningen va n de jihad . Individuen die naar een jihadistisch st r ij dtoneel
zij n afgereisd worden actief gesteund en gesneuvelden worden als martelaren verheerlijkt. Dit geldt
voor martelaarschap van jihadstrijders in het algemeen, maar va n Nederlandse jihadst r ijders in het
bijzonder. Als recent voorbeeld kan gelden de geplaatste eulogie in de A
Hij past in een rijtje met Nederlandse omgekomen j ihadisten als en
waarvan deze site eerder al uitgebreide geschriften publiceerden waarin hun dood op slagveld- 
verheerlij kt werd. Nadrukkelijk werden hun geweldsdaden in Syrië geprezen . De martelaars zelf
werde n geportretteerd als voorbeelden voor Nederlandse moslims.

Op de sit e wordt een bipolair wereldbeeld uitgedragen waarbij het ongelovige Westen ('zionisten en
kruisvaarders ') als vij and van de islam en moslims wordt afge schilderd. Hier wordt ook het
Nederlandse beleid ten aanzien van moslimgemeenschappen nadrukkelijk als uit ingsvorm van anti 
islamitische tendensen afgeschilderd. In een artikel worden gedode leiders van AI Qa'ida, waaronder

11 _ betitelt als ' onze helden'. Duidelijk is dat in dat artikel gesympathiseerd wordt met de
geWëTddadige ideologie van de terroristische groepering AI Qai 'ida. Met actieve verwijzing naar radicale
predikers, andere rad icale websites en hu n religieuze geschriften, draagt de site de boodschap uit van
het j ihadisme .

Er wordt op de site niet geaarzeld om een terroristi sche organisatie als de ISIL te verheerlijken, te
ste unen en grove misdaden te ve rgoelijken . Moslims in Nederland wordt aangeraden strijders bij de
terroristische groeperingen JaN en de ISIL 'meer credits ' te geven. Dit omdat zij strijden voor de
st icht ing van een ' islam it ische staat waar j ij en ik veilig onder wetten van Allah kunnen leven '.
Daarnaast worden in een artikel van 23 ap ril 2014 adviezen gegeven hoe Nederl andse moslims zich
moeten positioneren ten aanzien van de onderlinge strijd tussen de JaN en de ISIL. Duidelijk wordt dat
Nederlandse moslims dienen te kiezen voor de st rijd van deze twee te rroristische organisaties in het
algemeen, niet voor specifieke groep in het bij zonder.

Ik vind dergelijke uitingen onacceptabel en vraag u om deze website te toetsen aan uw eigen
gebru ikersvoorwaa rden .

H.W.M. Schoof
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
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