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D
eKrimis inmiddelsminofmeerRusland,wat
verwarringoplevert,wantmetwelkemunt
moeterwordenbetaald,Russische roebelsof
deOekraïensegrivna?Ookhetuitgevenvan

Russischepaspoortenverlooptnogniet vlekkeloos.
Intussenzalmenigpoliticus inhetWestenGoddan-

kendatOekraïne (nog)geen lidwasvandeNAVO,an-
dershaddeze ‘grenscorrectie’ eenoorlogopgeleverd,
al zijnzeer inPolennietgerustop.DePolenwetendat
hetWesten innaamvandevredebereid isoffers te

brengen.Zij vrezendat zewederomzo’noffer zullen
zijn,maarzover zalhetdit keernietkomen.
WelconcluderendeskundigendathetRussische le-

gereropvooruit isgegaansindsdeTsjetsjeenseoorlo-
gen inde jarennegentig.OorlogenwaarbijRusland
zichschuldigmaakteaanoorlogsmisdaden,waarover
inhetWestenvoornamelijk isgezwegen.Veelvooruit-
strevendemensenalhierzijnnamelijkalleengeïnteres-
seerd inAmerikaansemisstappenenoorlogsmisdaden.

Arnon Grunberg
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Opmarsvandepolderjihadi

Van onze verslaggeefster
Janny Groen

amsterdamAlsNederlanders naar
Syrië afreizen en een ideologische en
militairetrainingkrijgen;waartoezijn
zedan instaatbij terugkeer?

Al sinds begin 2013waarschuwt in-
lichtingendienstAIVDvoorhetgevaar
van aanslagen in Europa door Syrië-
gangers.Diedreigingisnutastbaarge-
worden.Woensdagmaakte de dienst
bekend dat twee Nederlandse Syrië-
gangers zich hebben opgeblazen bij
zelfmoordaanslagen in Irak en Syrië.
En als ze dat daar kunnen doen,
waaromdannietookhier?

De twee hadden zich aangesloten
bij twee jihadistische groeperingen,
de Islamitische Staat van Irak en
Shaam (ISIS) en Jabhat al-Nusra. De
ISIS-strijderpleegdedeaanslag in Irak
meteenrugzakopeenburgerdoel.Hij
was inmaart 2013 naar Syrië gegaan
en later doorgereisd naar Irak. De Al-
Nusra-man vertrok vorig jaar augus-
tus naar Syrië, waar hij zich opblies
met een autobom. De aanslagen zijn
gepleegd tusseneindoktober2013en
begindit jaar.

De AIVD wil niet zeggen hoeveel
slachtoffersdeNederlandsejihadstrij-
ders hebben gemaakt, noch wie het
zijn enuitwelke stedenzekomen.Die
gegevens zoudende informatiekana-
lenvandedienstkunnenverraden.

Eenbronmelddehalf januarial aan
de Volkskrant dat twee Nederlandse
jihadi’s waren betrokken bij zelf-
moordaanslagen.Laterstuurdehijeen
jihadistischewervingsposter die bui-
tenlandsestrijdersoproeptzichaante
sluitenbijeenzelfmoordactie.Hetdoel
daarvan was de gevangenis van het
SyrischeAleppo teontzetten.
Die aanslag met een autobom, op-

geëistdoorJabhatal-Nusra,vondbegin
februari plaats. Honderden gevange-

nenwerdenbevrijd. Bij die actie heeft
in elk geval één westerse jihadist, de
BritAbdulWaheedMajidzichopgebla-
zen,melddedebron. ‘Hij staat inSyrië
bekend onder de schuilnaam Sulay-
maanal-Brittani.’DeVolkskrantkonde
informatie van de tipgever destijds
nergens verifiëren. Besloten is toen
niet te publiceren, al blijkt nu dat hij
goedwasgeïnformeerd.
Volgens diezelfde bron zouden

Al-Nusra en ISIS over meer dan
700 buitenlandse ‘zelfmoordterroris-
ten’ beschikken. Ze zouden onder lei-
ding staan van een Tsjetsjeense com-

mandant. Westerse strijders die zich
hebben aangemeld voor ‘het hogere
doel,metalsbeloningeenrianteplek
in het paradijs’, zouden buiten de re-
gulierestrijdwordengehoudenzodat
ze zich kunnen richten op speciale
missies.

Naast het voorbereiden van aansla-
gen,wervendewesterse strijders ook
nieuwerekrutenomnaarSyriëaf terei-
zen. Dit gebeurt via YouTube en jihad-
sites in de eigen taal, zoals in Neder-
land De Ware Religie, Shaam al-Gha-
reebaenShaamal-Malaahim.
Zo blijven de jihadistische groepe-

ringenverzekerdvannieuweEuropese
pionnen die ze op termijn bij aansla-
gen in Syrië, Irak of in Europa kunnen
inzetten.ZehebbenEuropesepaspoor-
tenenkennenerdeweg.

Hoewel er nog geen aanslagen zijn
gepleegd in Europa door in Syrië ge-
schoolde jihadisten, moeten Neder-
landsegemeentendaaropvoorbereid
zijn,waarschuwtdeAIVD. In Cannesis
onlangs een aanslag verijdelddiewas
voorbereid door een Syriëstrijder. De
Fransepolitietrof inzijnappartement
explosievenaan.

In Nederland zijn inmiddels

5.000 docenten, hulpverleners en
agentengetraindomradicaliseringte
herkennen, meldde de Nationaal
CoördinatorTerrorismebestrijdingen
Veiligheid (NCTV) begin april. Jihad-
aanhangers beschouwen dit als een
kansloos initiatief. Zo meldden alle
Nederlandse jihadsites vorige week
trots dat een blinde Nederlandse
Somaliër er – ondanks zijn handicap –
in isgeslaagdnaarSyrië te reizen.

Een van de vele wervingsposters van de Nederlandstalige jihadwebsite Shaam al-Malaahim. Westerse strijders die al in Syrië zijn, proberen via
internet nieuwe rekruten over te halen ook naar dat land af te reizen. Foto Shaam al-Malaahim / Facebook
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TweeaanslagendoorNederlandsezelfmoordterroristen inSyriëen Irakmakendedreiging
vaneenaanslag inNederlandtastbaar.DeAIVDwaarschuwtgemeentenvoorbereid tezijn.
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InNederlandzijnde laatste twee
jaarmeerdan135comitésopge-
richtdieprotesterentegenge-
plandewindmolenparken.Dat
blijktuit een inventarisatievan
deStichtingWindmolenklachten.
Volgensdestichting isdathetge-
volgvandehaastdiehetkabinet
maaktmetnieuwewindmolens.
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