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Over NTA
Nuance door Training & Advies (NTA) is een onderzoeks- en adviesbureau in het sociale
veiligheidsdomein. Ons advies en onderzoek richten zich op de veiligheidsthema’s
‘gewelddadig extremisme’ en ‘radicalisering’ en op sociale vraagstukken die samenhangen
met polarisatie.
NTA levert een belangrijke bijdrage aan de (persoonsgerichte) aanpak van radicalisering en
gewelddadig extremisme. We staan onder andere gemeenten bij in de duiding van
radicaliseringsproblematiek en ondersteunen professionals uit het veiligheidswerkveld met
advies en opleiding. Onze adviseurs en onderzoekers werken onder meer als deskundigen in
strafrechtzaken. Ook worden zij gevraagd door internationale organisaties, zoals de
Verenigde Naties, om de kennis en kunde te delen met andere landen.
NTA beschouwt het als taak om tijdig de gevaren van extremisme, radicalisering en
polarisatie te signaleren en hierover te communiceren. Dit doen we onder meer vanuit
fundamenteel onderzoek en door continu de praktijk te monitoren. Onze
onderzoeksmethoden komen voort uit de antropologie. Dit betekent dat we het perspectief
van de ander willen begrijpen en dit perspectief diepgaand inzichtelijk willen maken. Dat
doen we door primaire bronnen te gebruiken en via contextueel, langdurig en diepgaand
veldonderzoek. Onze methode stelt ons in staat om professionals te equiperen om
geïnformeerd beleid te ontwikkelen en uit te voeren.
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Introductie
De laatste jaren zijn er nieuwe vormen van rechts-extremisme ontstaan. Deze zijn veelal
gestoeld op bestaande ideeën, maar zijn ook aangepast aan ontwikkelingen, zoals de
opkomst van het internet. In de vorige publicatie van NTA (‘NTA, De nieuwe generatie
extreemrechts en haar online schaduw’)1 beschreven we hoe extreemrechts via het internet
zijn boodschap verspreidt en nieuwe mensen bij de ideologie betrekt. In deze publicatie
zoomen we in op de meest extreme stromingen van extreemrechts: de nieuwe generatie
rechts-extremisten. Deze hangen veelal “accelerationisme” aan; het geloof dat als er een
strijd moet komen tegen vijanden, deze beter vandaag dan morgen kan uitbreken.
Aanslagen hebben als doel deze strijd aan te wakkeren.
In deze publicatie focust NTA op drie zaken:
-

de extreemrechtse en rechts-extremistische ideologie

-

de single actors van de alt-rightbewegingen

-

de vorming van (internationale) terreurcellen bij de Siege Culture-beweging

Meerdere recente aanslagplegers staan in verband met de alt-rightsubcultuur. Ze gebruiken
bijvoorbeeld symbolen en taal uit deze subcultuur en kondigen aanslagen aan op hun online
platformen. De Siege Culture-beweging is een uitwerking van rechts-extremistische
ideologie. Het legde de basis voor de vorming van verschillende rechts-extremistische
groepen wereldwijd, zo ook in Nederland. Bij beide zaken laten we zien hoe dit er in de
Nederlandse context uitziet. Om dit in een context te plaatsen, bespreken we eerst het
rechts-extremistische wereldbeeld.
De informatie uit dit onderzoek hebben we vergaard door open bronnen te analyseren en
journalistieke stukken, academische teksten en publicaties van onderzoeksbureaus te lezen.
Voor dit onderzoek bezochten we vaak socialemediaplatformen: onder andere Gab, 8kun,
4chan en Telegram. Voor de (inmiddels offline) platformen Iron March en Fascist Forge
gebruikten we gearchiveerde screenshots of weergaven van de archiveerwebsite
‘wab.archive.org’. Daarnaast is er gebruikgemaakt van gelekte chats vanuit extreemrechtse
groeperingen. Al deze informatie is publiekelijk te vinden op het internet.
Het doel van NTA is om professionals inzicht te geven in deze nieuwe bewegingen, wat
mogelijk bijdraagt aan het signaleren of duiden van rechts-extremisme. De boodschap die
NTA wil meegeven is dat rechts-extremisme nieuwe vormen aanneemt die mogelijk
onverwacht of onbekend zijn. Hoewel het lastig blijft om dit fenomeen te beoordelen, hoopt
NTA professionals bewust te maken van deze nieuwe vormen en uitdagingen in de
signalering en duiding ervan.
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De bewegingen hebben een internationaal karakter, maar uiten zich in een (vooralsnog)
beperkte mate ook in Nederland. Deze publicatie gaat dan ook voor een groot deel over
internationale en/of online ontwikkelingen, die de basis vormen voor de manifestatie in
Nederland. Het blijft een balans tussen: het niet te veel waarde hechten aan digitale
geweldsuitingen, maar ook niet het risico wegredeneren door te benadrukken dat er in
Nederland weinig van te merken is. Kennis bij professionals over deze fenomenen heeft nu
al geleid tot signalering en interventie. En kan eraan bijdragen dat de manifestatie ook
beperkt blíjft. In bijlage 1 staat een kort overzicht van aanknopingspunten bij signalering.
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1. Extreemrechts en rechts-extremisme
In dit hoofdstuk beschrijven we de extreemrechtse beweging en haar ideologie in
vogelvlucht. Eerst gaan we in op de ideologie en de meest prominente narratieven binnen
de extreemrechtse ideologie. Daarna beschrijven we verschillende verschijningsvormen door
de geschiedenis heen. Kennis van de meest voorkomende narratieven binnen extreemrechts
helpt om organisaties in de brede context van extreemrechtse ideologie te plaatsen.
1.1 Extreemrechtse ideologie
Om te beginnen maakt NTA onderscheid tussen ‘extreemrechts’ en ‘rechts-extremisme’.
Extreemrechts is een ideologie met een set ideeën over hoe de wereld is, hoe deze moet zijn
en hoe het moet veranderen. Rechts-extremisme is voor een groot deel dezelfde ideologie:
met als onderscheidende factor dat het geweld legitimeert. Dit gaat vaak samen met het
beeld dat de ideale extreemrechtse wereld niet gerealiseerd kan worden door bijvoorbeeld
de democratie, of geleidelijke sociale verandering. Rechts-extremisten trekken dan de
conclusie: de enige uitweg is een gewelddadige uitweg.
Extreemrechts

Rechts-extremistisch

Een ideologie met een set ideeën over hoe de
wereld is, hoe deze moet zijn en hoe het moet
veranderen.

De bereidheid om geweld te gebruiken,
in combinatie met een extreemrechtse
ideologie.

De extreemrechtse beweging volgt niet één specifieke ideologische lijn. Er is onderling
conflict over welke lijn precies gevolgd moet worden. Toch zijn er wel thema’s die steeds
terugkeren in diverse onderzoeken naar de ideologie van extreemrechts. Extreemrechtsexpert Cas Mudde heeft definities vergeleken en vond de volgende terugkerende thema’s:
nationalisme, racisme, xenofobie, antidemocratie en de roep om een sterke staat.2
Binnen de extreemrechtse beweging is veel diversiteit. Categorieën vinden die zowel exact
als algemeen bruikbaar zijn, is lastig. Een theoretisch volledige definitie is in de praktijk al
snel slecht bruikbaar.3 Dit komt onder andere omdat verschillende bewegingen andere
prioriteiten hebben, die afhankelijk zijn van hun context. Zo richt Europees extreemrechts
zich meer op de islam en de EU, en legt Amerikaans extreemrechts de focus op mensen met
een donkere huidskleur.4 Naast locatie kan de context ook afhangen van wat op dat moment
een populair maatschappelijk onderwerp is. Rondom de vluchtelingencrisis was de bouw van
azc’s een prominent onderwerp. Rondom de antiracismeprotesten van Black Lives Matter
heeft extreemrechts het meer over ‘anti-blank racisme’.
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Ook zijn er verschillen in hoe gewelddadig of onderdrukkend verschillende extreemrechtse
stromingen zijn. Zo benoemen onderzoekers Tore Bjørgo en Lars Erik Berntzen de volgende
onderscheidende elementen onder extreemrechtse stromingen:
-

extreemrechts dat cultureel dominant wil zijn

-

extreemrechts dat niet wil dat ‘rassen’ mengen (segregatie)

-

een stroming die ‘niet-blanken’ wil onderwerpen of uitroeien 5

Het is belangrijk te erkennen dat gematigder gedachtegoed regelmatig geuit wordt om
extremer gedachtegoed te verhullen (façadepolitiek).6 Zo kan een groepering zich extern
anders uiten dan intern. Ook kan gematigder extreemrechts gedachtegoed een podium
bieden of bijdragen aan de normalisering van extremere standpunten.
1.2. De narratieven
Een ideologie of wereldbeeld is in de praktijk vaak een unieke verzameling van denkbeelden,
waarbij verschillende actoren diverse zwaartepunten en nuances hebben. Om hieraan
tegemoet te komen, hanteert NTA een theoretisch kader waarin we een verzameling
denkstellingen (populair binnen extreemrechts) verzamelen. Dit maakt het mogelijk om met
precisie en nuance een ideologie te duiden. Naast het herkennen van wat extreemrechts wél
is, helpt kennis ook om te weten wat het níet is. Denkbeelden zoals nationalisme,
antimigratiestandpunten, islamkritiek, kritiek op feminisme of antiracismebewegingen zijn
niet per se extreemrechts. Ze zijn echter wel vaak te vinden in extreemrechtse kringen. Op
zichzelf zullen de denkbeelden geen reden zijn om actoren als extreemrechts te labelen.
Hieronder beschrijven we in vogelvlucht de extreemrechtse narratieven die we gebruiken
om extreemrechts te analyseren, gegroepeerd per thema. Deze selectie van narratieven
baseren we op en actualiseren we met verschillende onderzoeken en publicaties,7
manifesten van rechts-extremisten8 en onze eigen expertise uit het veldwerk en (online)
praktijkobservatie. Om het taalgebruik en de toon te illustreren, plaatsen we in de thema’s
quotes uit rechts-extremistische manifesten en Nederlandstalige extreemrechtse actoren.
Met deze kennis komen we tot de volgende narratieven:
-

het eigene en het vreemde

-

interne en externe vijanden

-

het systeem, democratie en rechtstaat

-

volksidentiteit en cultuurvorming

-

demografie en genderrollen

-

de strijd
6

Narratief 1: het eigene en het vreemde
Dit narratief gaat over: de wereld in groepen verdelen op basis van hun ‘ras’. Plus het
toedichten van eigenschappen of status aan mensen op basis van die groep. De puurheid
van de groep bewaken, is noodzakelijk. Er wordt verwacht dat iedereen loyaal is aan zijn
eigen ‘raciale’ groep. Er is een wantrouwen tegenover andere groepen. Leden van de eigen
groep die zich associëren met een vreemde groep, worden gezien als verraders.
Quotes over ‘het eigene en het vreemde’
“The only muslim I truly hate is the convert, those from our own people that turn their
backs on their heritage, turn their backs on their cultures, turn their back on their
traditions and became blood traitors to their own race. These I hate. …Diversity is not a
strength. Unity, purpose, trust, traditions, nationalism and racial nationalism is what
provides strength. Everything else is just a catchphrase...” - The Great Replacement
“Children of invaders do not stay children, they become adults and reproduce, creating
more invaders to replace your people. They grow up and vote against your peoples own
wishes, for the interests of their own people and identity. They grow up and take the
potential homes of your own people for themselves, they occupy positions of power,
remove wealth and destroy social trust. … But here’s the real kicker, the unarmed invader
is far more dangerous to our people than the armed invader.” - The Great Replacement
[over mensen van kleur] “Left to their own devices or basking in the rampaging
degeneration of the superior race they fall into what is their default state of a lesser ...” Next Leap
Nederlandstalige quotes over ‘het eigene en het vreemde’
“Multiculturalisme gaat niet om het verwelkomen van nieuwe culturen. Het gaat om het
vernietigen van de onze.” - Dries Van Langenhove, Facebook, 21 juli 2020
“De gevolgen van segregationeel beleid zijn destructief, evengoed zijn de gevolgen van
een integrationeel beleid destructief voor de beide betrokken culturen. Waar twee
culturen vermengen gaan altijd elementen verloren, en déze unieke culturele elementen
zijn voor het Identitair Verzet de preservatie waard.” - Over IDVerzet, geraadpleegd 21
juli 2020
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Narratief 2: interne en externe vijanden
Dit narratief beschrijft een corrupte elite die op dit moment de macht in handen zou
hebben. Daarin stuurt deze corrupte elite de eigen groep richting de afgrond: door open
grenzen te handhaven en een zelfverzwakkend beleid uit te voeren. Ook bedreigt ze de
eigen groep. Er is een vijandsbeeld tegenover: links, liberalisme, globalisme, kapitalisme,
marxisme en het jodendom.
Quotes over ‘interne en externe vijanden’
“In short, America is rotting from the inside out, and peaceful means to stop this seem to
be nearly impossible.” - The Inconvenient Truth
“They are allowed this access because 80% of politicians and 98% of journalists (category
A and B traitors) are aiding and abetting them in the ongoing genocide...” - 2083
“Crush these traitor NGOs, kill their leadership, burn down their buildings. Bomb their
ships, tear down their posters and destroy their membership. Drive them from your lands
and give the traitors what traitors deserve: a traitors death.” - The Great Replacement
“There are well known enemies of our nations, enemies of our race that freely walk
through our societies, heads held high, believing themselves untouchable. They will soon
find out how wrong they truly are. Traitors deserve a traitors death. No matter if it takes
3 years or 30 years, these people must pay for their disgusting attacks upon our race.” The Great Replacement
Nederlandstalige quotes over ‘interne en externe vijanden’
“Want militanten van de NVU of andere volks nationalistische organisaties zoals de
Autonome Nationalisten weten dat het zionisme de oorzaak is van de massa immigratie
waarmee Europa nu te kampen heeft. De strijd tegen de islamisatie moet gekoppeld
worden aan de anti zionistische strijd, anders is het dweilen met de kraan open...” - Chris
Berteryan, Wij Europa 55, jaargang 14, september 2015. Magazine van de Nederlandse
Volks-Unie (NVU)
“De linkse partijen die in de beginfase van de multiculturaliteit hebben geprofiteerd van
het stemvee van de links stemmende allochtonen konden zo hun macht vergroten, dat
dit ten koste ging van de Nederlandse identiteit maakte hen niets uit.” - Peter van
Egmond, NVU.nu, scholing 5
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“Identiteit is in hun optiek een zonde, en de globalisering - slechts de eigen verrijking van
deze elite ten doel strekkende - is het nieuwe hoogste goed. Deze zelfde mensen en
structuren bepalen een beleid dat sinds jaar en dag vijandig staat tegenover het
daadwerkelijk belang van de eigen natie.” - Over IDVerzet, geraadpleegd 21 juli 2020
Narratief 3: het systeem, democratie en rechtstaat
Dit narratief gaat over hoe een staat eruit moet zien. Deze staat zet zich alleen in voor de
eigen groep: een etnostaat. Hierbij moeten controlerende machten ontbonden worden,
zoals een rechtstaat of verdragen die de wil van het volk belemmeren. De media en het
onderwijs moeten ‘in dienst staan van het volk’. De groep ziet immigratie als middel om het
eigen volk te vervangen. De groep is van mening dat stemrecht voor nieuwkomers en
volksverraders de democratie ongerechtigd maakt.
Quotes over ‘het systeem, democratie en rechtstaat’
“Democracy is mob rule and the mob itself is ruled by our enemies. The global and
corporate run press controls them, the education system (long since fallen to the long
march through the institutions carried out by the marxists) controls them, the state (long
since heavily lost to its corporate backers) controls them and the anti-white media
machine controls them. Do not suffer under the delusion of an effortless, riskless
democratic victory.” - The Great Replacement
“While the lefts march through the institutions was long and ultimately successful we
must achieve the same, but in a much shorter time period. … We must be intrinsically
leveraged into the political, militaristic, judicial, educational and economic institutions,
and within 25 years.” - The Great Replacement
“Modern laws protect lies. Our enemy is legal. Justice is illegal... Buildings and
institutions can house Truth or lies. Restore them to Truth or burn them down.” - Next
Leap
Nederlandstalige quotes over ‘het systeem, democratie en rechtstaat’
“Ooit was de politie de verdedigingslinie van de middenklasse, law and order, en de
patriottische waarden van de Nederlandse cultuur. Vandaag is de politie meer bezig met
iftarren, aanbellen als je kritiek op AZC's twittert en mensen wegsturen die als Zwarte
Piet verkleed zijn. Nu weer inhakken op de burgers die opstaan voor hun vrijheid. Wat
overblijft zijn schoothondjes van de policor-elite. Man, man man. Wanneer komen onze
landgenoten met hun eigen burgerwachten?” - Sid Lukkassen, Facebook, 22 juni 2020
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“Maar evengoed is de repressie en vervolging van islamkritiek een teken aan de wand,
de Nederlandse staat knielt voor de islam en de Nederlandse collaborateurs.” - Over
IDVerzet, geraadpleegd 21 juli 2020
“De democratie typeert zich als een maatschappij met heel erg veel verschillende
mensen (als resultaat van de vervaagde biologische en spirituele scheiding tussen
klassen), is individualistisch en berust op begeerte.” - Postbode, de zwarte pil moet
geslikt worden, Erkenbrand.eu, 5 oktober 2018
Narratief 4: volksidentiteit en cultuurvorming
Dit narratief gaat over identiteitsvorming en cultuur. Extreemrechts ziet geschiedenis en
cultuur als zeer belangrijke vormers van een sterke eigen identiteit. Beschamende
geschiedenis of moderne cultuur dragen niet bij aan een goede trotse
identiteitsontwikkeling. Deze kunnen zelfs zelfhaat veroorzaken. Cultuurmarxisme probeert
via een cultuurverandering via de media en onderwijs een volk te corrumperen en
verzwakken.
Quotes over ‘volksidentiteit en cultuurvorming’
“People are finding their way home. Finding their people, finding their traditions, seeing
through the lies of history, the brainwashing of the institutions and they angry, they are
energized and yes, against their degenerate societies, they are radicalized…What culture
would entice a man, one of traditions, beauty, architecture, art and prosperity, or a
culture of decay, self-hatred, childlessness, disorder and nihilism?” - The Great
Replacement
“It means raising a generation of children who are conscious of their Race and conscious
of the evil that dominates the mainstream of life. It means giving these children true
values and real purpose, the things they will NEED when the full-scale war takes place
about the time they are reaching adulthood.“ - Siege
“History fails to record a single precedent in which nations subject to moral decay have
not passed into political and economic decline” - Next Leap
Nederlandstalige quotes over ‘volksidentiteit en cultuurvorming’
[over ‘Groen krijgt leiding Congo-commissie: ‘Geschiedenis schrijven’] “Dat is idd wat ze
gaan doen, de geschiedenis herschrijven met leugens om de zelfhaat te voeden.”
- Dries Van Langenhove, Facebook, 17 juli 2020
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“Een natiestaat zonder identiteit is niets meer dan een stuk landmassa; een stuk land dat
geëxploiteerd kan worden puur en alleen voor financieel gewin. Het is dan een stuk land
zonder emotionele binding, geen betekenis, niets dat de bevolking verder nog inspireert
en uiteindelijk nog interesseert. Dan is er uiteindelijk niemand meer die nog bereid is het
te verdedigen. En dat is precies waarom de globalisten tegen nationalisme zijn. Breek
nationalisme en je breekt zowel de ruggengraat als de ziel van een volk en natiestaat.
Dan ligt de weg open om een land te plunderen en uit te buiten.” - Nationalisme en
traditionalisme, Facebook, 28 juni 2020
Narratief 5: demografie en genderrollen
Dit narratief behandelt demografie en genderrollen. Extreemrechts stelt dat het aantal
‘blanke’9 mensen afneemt en uitstervende is. Volgens extreemrechts zijn er door LGBT+ en
feminisme minder ‘blanke’ gezinnen met veel kinderen. Terwijl de vreemde groepen in
aantallen groeien. Echt sterke mannelijkheid (waarbij mannen sterke strijders zijn), zou
onder vuur liggen. Echte vrouwelijkheid (waarbij ze vooral loyale moeders zijn), zou door
feminisme worden bedreigd. Liberale seksuele normen leiden mensen ervan af om een gezin
te stichten. Hierdoor komen er minder kinderen. Traditionele gender- en gezinsrollen
moeten hersteld worden om het eigen volk krachtig en groot te maken.
Quotes over ‘demografie en genderrollen’
“If there is one thing I want you to remember from these writings, its that the birthrates
must change. Even if we were to deport all Non-Europeans from our lands tomorrow, the
European people would still be spiraling into decay and eventual death. Every day we
become fewer in number, we grow older, we grow weaker. In the end we must return to
replacement fertility levels, or it will kill us. … Millions of invaders landing on our shores,
conquering our towns and without a single shot fired in response.” En: “MINORITIES ARE
NEVER TREATED WELL, DO NOT BECOME ONE” - The Great Replacement
“I'll tell you that things are going to change in the next fifteen years or else you can kiss
your White baby goodbye for it will have become brown!” - Siege
“Feminism is an organized force for rejecting the truth about being a woman, equality is
a falsehood for rejecting the truth about each and every one's proper station in the
natural order.” En: “war is to man what maternity is to a woman.” - Next Leap
Nederlandstalige quotes over ‘demografie en genderrollen’
"Een bevolking met een groot aantal mannen met weinig testosteron heeft enkele
belangrijke uitwerkingen. Zo neemt het aantal mensen met seksuele voorkeuren die
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anders zijn dan heteroseksueel toe … Maar ook heeft het tot consequentie dat een
bevolking veel minder opgewassen is tegen een vijandige overname. Mannen met lage
testosteronspiegels zijn laffer en meer gelaten. Ze zien massa-immigratie liever maar als
iets positiefs omdat ze de ruggengraat missen om op te komen voor zichzelf of hun
volk.” - Nationalisme en traditionalisme, Facebook, 12 februari 2020
“Feminisme wordt veelal beschreven als een oorlog tegen mannen en mannelijkheid,
maar het is meer dan dat. Het is een oorlog tegen het kerngezin. Een gezin met een
vader, moeder en kinderen is doorgaans zelfredzaam en daarom minder afhankelijk van
de overheid. …Socialisme draait om overheidscontrole, dus moet de familie kapot.”
- Postbode, Hoe vernietigt men een land, Erkenbrand.eu, 10 november 2017
Narratief 6: de strijd
Dit narratief beschrijft de verwachting van een strijd. Strijd en hiërarchie worden gezien als
de natuurlijke staat van het leven. Extreemrechts verafschuwt gelijkheid omdat het
zwakheid in stand zou houden en de sterken zou verzwakken. De aanhangers zijn van
mening dat verschillende volken niet vredig kunnen samenleven. Daarbij beweren ze dat je
andere volken niet kunt vertrouwen. De overtuiging bestaat dat het ‘blanke volk’ zich moet
voorbereiden op de strijd: door gevechtstraining en overlevingsvaardigheden op te doen.
Daarbij moeten volksverraders en vreemde groepen verjaagd of gedood worden.
De meest extreme groepen denken dat de strijd beter vandaag dan morgen kan
plaatsvinden, nu het ‘blanke volk’ de aantallen en de kracht nog heeft. Dit heet
accelerationisme. Een andere vorm van rechts-extremisme/extreemrechts focust meer op
ecologie. Bijvoorbeeld de overtuiging dat de aarde van een land verbonden is aan een volk
(‘bloed en bodem’) en vreemdelingen als parasieten verjaagd moeten worden. Er is ook
ecofascisme: de vrees voor overbevolking. De oorzaak voor het ‘overschot’ aan mensen ligt
volgens het ecofascisme niet bij het krimpende ‘blanke volk’. Maar juist bij vreemde
volkeren. Deze moeten in aantallen afnemen, zo nodig door massamoord.
Quotes uit rechts-extremistische manifesten over ‘de strijd’
“If our country falls, it will be the fault of traitors. This is why I see my actions as faultless.
Because this isn’t an act of imperialism but an act of preservation… Many people think
that the fight for America is already lost. They couldn’t be more wrong. This is just the
beginning of the fight for America and Europe. I am honored to head the fight to reclaim
my country from destruction.” - The Inconvenient Truth
“Incite conflict. Place posters near public parks calling for sharia law, then in the next
week place posters over such posters calling for the expulsion of all immigrants, repeat in
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every area of public life until the crisis arises. Destabilize, then take control. If we want to
radically and fundamentally change society, then we need to radicalize society as much
as possible?” - The Great Replacement
“If a Canadian blows up a Canadian police station however, the news reaches sixty
million viewers that week. Thus, the cost of one bomb equals sixty million leaflets.” Siege
Nederlandstalige quotes over ‘de strijd’
“Er komt een revolutie aan, er komt een omslag aan en ik kan het niet voorkomen. Het is
gewoon wat ze zelf bereikt hebben; de mensen gaan hun gram halen. En dat gaan ze
heel snel doen, en dan kunnen ze op een gegeven moment politieposten zetten voor
iedere fractievoorzitter of het leger inzetten. Maar als het volk af wil van een bepaald
regime gaat het gebeuren. De historie heeft het ons laten zien. Dit regime is aan het eind
gekomen. Er komen nieuwe denkers aan. Het zal niet met bloedvergieten gaan. Maar de
Balkenendes, de Harry Potters, die gaan weg. Er komt iets heel nieuws voor terug. En
ja… dan komen wij misschien wel.” - NVU, in ‘Voor volk en vaderland’, Tegenlicht, 26
februari 2006
“Ik denk onderhand dat er echt mensen letterlijk moeten worden uitgeschakeld zodat
hun posten vrijkomen en dan zo systematisch dat hun opvolgers niet uit dezelfde bubbel
kunnen worden gerekruteerd.” - Sid Lukkassen, gelekt WhatsApp-bericht, 9 mei 2020
(Lukkassen verklaarde dat hij dit ‘filosofisch’ bedoelde en tegen geweld is)
1.3. De extreemrechtse beweging
Door de jaren heen heeft extreemrechts zich in vele vormen gemanifesteerd. In dit
hoofdstuk benoemen we in het kort de ontwikkeling van de extreemrechtse ideologie, met
daarbij twee invloedrijke internationale stromingen. Dit is nadrukkelijk een vogelvlucht: de
extreemrechtse ideologie heeft veel vertakkingen en kan niet makkelijk in categorieën
geplaatst worden.
In een tijd waarin sociale veranderingen zoals socialisme en liberalisme aan invloed wonnen,
was er een tegenreactie.10 In het begin van de twintigste eeuw kwam er (vooral in Duitsland)
een tegenbeweging: de Conservatieve Revolutie wilde een autoritaire staat bouwen die zijn
‘organische volkscultuur’ beschermt. De beweging wilde een moderne toekomst bouwen
volgens haar eigen wereldbeeld, met verheerlijking van arbeiders, soldaten en een grote
leider.11 Het doel van deze beweging: de overwinning van ‘de herboren autoritaire staat op
de egalitaire decadentie van liberalisme, socialisme en traditioneel conservatisme’.12

13

Een deel van de Conservatieve Revolutie-gedachteschool ontwikkelde zich tot het fascisme:
een ideologie waarin mensen geloven in de superioriteit van de eigen groep. Ook hebben ze
een afkeer van de democratie en het liberalisme, en hechten ze grote waarde aan
demagogisch en totalitair bestuur met een sterke leidersfiguur aan het hoofd.13 Centraal in
de fascistische ideologie staat het idee van het herstellen van een ‘natuurlijke orde’.
In deze natuurlijke orde zijn er superieure ‘rassen’. Ook is de man dominant in
familiestructuren, politiek, economie en staat. In een ‘natuurlijke’ orde zorgt de strijd om te
overleven uiteindelijk voor een sterke en gezonde populatie. Het verwijderen van
‘degeneratieve’ (verzwakkende) actoren zou de bevolking versterken. Denk aan Joden en
mensen met een handicap.14 Het ‘volk’ wordt vergeleken met een lichaam dat gezond moet
worden. In Duitsland inspireerde fascisme het nationaalsocialisme (nazisme). Dit speelde
een grote rol in het veroorzaken van de Tweede Wereldoorlog en een genocide waarbij
miljoenen mensen wereldwijd omkwamen.15
Na de Tweede Wereldoorlog zat er een smet op de bovenstaande ideeën. Een groep
denkers, Nouvelle Droite (Nieuw Rechts), besloot haar denkbeelden niet via extremisme,
activisme of politiek te realiseren, maar met metapolitiek.16 Dit betekent: een politiek
systeem veranderen door de cultuur en de norm eromheen te veranderen. Ze verwoordden
dezelfde denkbeelden zonder nazistische context. Zo hoopten ze fascisme ‘met een nieuwe
naam en nieuw gezicht’ terug te brengen.17
In de jaren zeventig en tachtig kwamen extreemrechtse subculturele groepen op rondom
muziek en tegencultuur: de skinhead-/Lonsdale-jongeren. Deze uitten zich soms op
gewelddadige wijze. Waardoor etnische minderheden, Joden en LGBT+’ers doelwit werden
van straatgeweld.18
Rond 2002 ontwikkelde zich uit de ideeën van Nieuw Rechts een meer activistische versie:
de Identitaire Beweging.19 Deze beweging met vooral jonge activisten verspreidde zich over
heel Europa.20 De identitairen leggen in hun publieke uitingen de nadruk op identiteit, in
plaats van ras: bij de scheiding tussen ‘ons’ en ‘de ander’.21
In 2016 ontwikkelde zich een nieuwe stroming van extreemrechts: de alt-right. De beweging
kwam op omstreeks de tijd van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de spanningen
rondom de vluchtelingenstroom uit Syrië. Alt-right ontwikkelde zich vooral online, in de
subculturen van de meme-, gamer- en online cultuur.22 De nieuwe term is bedacht door een
Amerikaanse white nationalist.23 Zo moesten extreme ideeën mainstream worden.24 Online
gesprekken van alt-righters zijn vooral gericht tégen: links-activisme, feminisme, globalisme,
de elite en ‘de’ islam. En vóór: de westerse cultuur en vrijheid van meningsuiting.25 Binnen
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de alt-right is de stichting van een etnostaat een belangrijk doel: een staat voor alleen
‘blanken’.26
Extreemrechtse actoren zijn dus divers. Denk aan: individuen, bewegingen, straatbendes,
politieke partijen, online pagina’s, online platformen, actiegroepen, studiegenootschappen
of vriendengroepen. Hierbinnen is ook veel diversiteit in standpunten, methoden en
extremiteit. In de loop van de tijd komen verschillende actoren op, zoals relatief recent de
Geuzenbond. Andere actoren zijn minder populair geworden, zoals Blood & Honour en Rood
Wit Blauw Gemaskerd.
Enkele actoren lukt het om een duurzamere aanwezigheid te hebben in Nederland, zoals de
Nederlandse Volks-Unie (NVU) en Voorpost. Soms uiten actoren zich vooral (of alleen) in het
online domein. Andere actoren focussen zich op activisme of (gemeente)politiek. Ook
fuseren en splitsen organisaties, waarna ze nieuwe vormen aannemen. Vaak zwerven
activisten jarenlang van het ene naar het andere gezelschap.27 Maar enkelen hebben een
gewelddadig karakter. Gewelddadige incidenten zijn zelden terug te voeren naar bekende
organisaties. Het zijn vaak acties van eenlingen. Zoals molotovcocktails gooien naar een
moskee in Enschede28 of dreigbrieven verzenden29.
De extreemrechtse organisaties die in Nederland actief zijn, richten zich voornamelijk op
activisme. Denk aan de NVU, Pegida, Identitair Verzet en Voorpost. Het valt niet uit te sluiten
dat er in deze organisaties individuen zijn die geweldige denkbeelden hebben, maar vanuit
de eigen organisatie wordt vrijwel geen geweld gepleegd. Dit betekent niet dat ze geweld
afkeuren (geweld dat gemotiveerd is door een extreemrechts wereldbeeld). En ook niet het
trainen in het gebruik van geweld, onder het mom van zelfverdediging. In de praktijk houden
de Nederlandse organisaties zich vooral bezig met (sociale)mediacampagnes, demonstraties
en activisme.
Niet alle rechts-extremisten horen bij de bewegingen die we beschrijven in deze publicatie.
Dit zijn alleen illustratieve voorbeelden van grotere bewegingen. In Nederland zijn vooral
andere zaken recent aanleiding geweest tot arrestaties. Vijf mannen van de extreemrechtse
groep DTG (Demonstranten Tegen Gemeenten) zijn in 2016 veroordeeld voor poging tot
brandstichting met terroristisch oogmerk, bij een moskee in Enschede. Op sociale media
deelden ze afbeeldingen met teksten als: ‘Plaats vrijmaken voor vluchtelingen? Auschwitz
staat momenteel leeg!’ Op een afbeelding van Hitler stond de tekst: ‘Islamisten... die habe
ich vergessen.’30
Een ander voorbeeld is de zaak van Vincent T. (44). Hij is veroordeeld voor het voorbereiden
van een terroristische aanslag en verboden wapenbezit in 2018.31 Aanleiding voor zijn
arrestatie waren chats waarin hij uitte een hekel te hebben aan moslims en ‘linkse
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kopstukken als Volkert van der G., Christa Soeters en Sylvana Simons wilde afknallen’.32 Hij
beheerde een Facebookpagina: de ‘Anti Terreur Brigade’.
Cornelis R. (56) werd in 2020 veroordeeld voor het dreigen met een terroristisch misdrijf. In
2019 prijsde hij de aanslagen in Christchurch en werden legale en illegale wapens (zoals
machinegeweren) bij hem thuis aangetroffen. Ook stonden er filmpjes en afbeeldingen van
rechts-extremistische aard op zijn telefoon.33
De extremistische daden in het verleden staan los van de bovengenoemde bewegingen (altright en Siege Culture). Toch zijn het significante internationale trends, waarvan
denkbeelden en steun ook in Nederland voorkomen. Kennis van deze trends kan signalering
versterken. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) is verantwoordelijk
voor terrorismebestrijding, cybersecurity, nationale veiligheid, crisisbeheersing en statelijke
dreigingen. De NCTV noemde in mei 2020 het risico van een aanslag door een rechtsextremistische eenling ‘voorstelbaar’. Volgens de instantie wordt de offline scene
gekenmerkt door ‘fragmentatie, zwak leiderschap, persoonlijke animositeit en het ontbreken
van een consistente organisatievorm’.34
De NCTV beschreef ook in een uitgebreide publicatie over de extreemrechtse beweging in
West-Europa: “Extreemrechts gebruikt het internet om haat te zaaien, te discrimineren, op
te roepen tot geweld, te intimideren en bedreigen en te rekruteren voor en mobiliseren tot
geweld. Bovendien gebruiken ze het internet om rechts-extremistisch geweld te
verheerlijken of te bagatelliseren.”35
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2. Single actors uit de alt-right
Dit hoofdstuk gaat in op de online alt-rightbeweging. En specifiek op de gewelddadig rechtsextremisten die met deze beweging geassocieerd worden. Niet de gehele alt-rightbeweging
is rechts-extremistisch, maar rechts-extremisme wordt wel vaak verheerlijkt. Ook is een
groot deel van de recente aanslagplegers te verbinden aan deze beweging. In dit hoofdstuk
kijken we naar deze aanslagplegers, de internationale online beweging en naar haar
verschijningsvormen in Nederland.
In 2018 en 2019 volgen rechts-extremistische aanslagen elkaar sneller op. Een opvallend
gegeven is dat deze single actors naar elkaar refereren. Single actor terrorism gaat over
terreurdaden gepleegd door een individu, onafhankelijk van een organisatie.36 In de context
van de recente extreemrechte aanslagen krijgt de benaming single actors de voorkeur boven
lone actors of lone wolves. Omdat single actors niet alleen zijn, maar online verbonden.
Hoewel aanslagen uiteindelijk door een individu gepleegd worden, komen ze wel voort uit
een netwerk van gelijkdenkenden. Ook gebruiken ze soortgelijke online platformen, taal en
symbolen uit een subcultuur op het internet, de alt-right.
Deze subcultuur (ontstaan in 2015-2016) is een combinatie van internetcultuur en
extreemrechtse denkbeelden. De alt-right is geen groep waar je lid van kunt worden. Het is
een beweging van anonieme gebruikers op verschillende websites. Deze subcultuur is
ontstaan op internetplatformen, zoals Reddit, 4chan en 8chan (nu 8kun). De meeste
websites zijn platformen waarop je kunt discussiëren over verschillende onderwerpen
(topics). Op zo’n topic kunnen mensen een discussie (thread) starten en berichten plaatsen.
Op veel van deze websites zijn de meeste topics niet extreemrechts. Een deel wel, zoals
/pol/ (wat staat voor ‘politics’) op 4chan. Op sommige online platformen (meest bekend zijn
4chan’s /pol/, Gab en 8chan) is een extreemrechts wereldbeeld dominant geworden.37
Rond 2015-2016 vond op deze online platformen polarisatie plaats door discussies over
antiracisme en feminisme. Eén beweging zette zich af tegen de gepercipieerde ‘politieke
correctheid’. Ze hechtte waarde aan traditionele genderrollen en verregaande vrijheid van
meningsuiting. Ze wees de (in haar ogen) ‘geforceerde diversiteit’ af. Een deel van deze
beweging kwam samen met een deel van de extreemrechtse beweging die nieuwe
mogelijkheden zag in deze sentimenten: dit werdt de alt-right.
Een gedeelde afkeer van politieke correctheid, antiracisme en feminisme gaf deze
bewegingen een gezamenlijke vijand. De populaire subcultuur rondom gaming en memes
(humorisch bedoelde afbeeldingen, vaak voorzien van tekst) gaf extreemrechts nieuwe
manieren om een doelgroep te bereiken.38 De Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016
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werden gezien als een aanjager van meer polarisatie. En een reden voor deze bewegingen
om samen op te trekken.39
Het merendeel van de alt-rightbeweging is man.40 Een gerelateerde beweging die zich meer
op vrouwen richt is de tradwife-beweging (traditionele echtgenote). Dit is een beweging die
een extreemrechts wereldbeeld (specifiek het antifeminisme) verbindt met een ideaalbeeld
van een huisvrouwidentiteit met een gelukkig, wit gezin.41
Er is ook een aan de alt-right gerelateerde beweging, gericht op (single) mannen: de incelbeweging. De aanhangers zijn boos over de seksuele revolutie en het feminisme. Zij zijn van
mening dat dit ervoor gezorgd heeft dat ze geen kans hebben om een partner te vinden.
Meerdere aanslagen zijn op basis van incel-ideologie gepleegd.42 Binnen extreemrechts is de
incel-ideologie controversieel. Het wordt soms gezien als onmannelijk en triest.
De bovengenoemde alt-rightfora zijn niet de enige extreemrechtse websites. Websites zoals
Stormfront en Daily Stormer zijn oudere extreemrechtse platformen. Ook zijn er
accelerationistische platformen, wat staat voor: de strijd willen uitlokken. Voorbeelden zijn
Iron March en Fascist Forge (nu allebei offline). Verder zijn er talloze extreemrechtse
accounts en pagina’s op sociale media, zoals Facebook en Twitter. Content en contact zijn
gemakkelijk te vinden online.
2.1 ‘Helden’ en hun volgers
Deze paragraaf gaat over de rol die de alt-rightbeweging gespeeld heeft in relatie tot recente
rechts-extremistische aanslagen. Op alt-rightplatformen worden steunbetuigingen geuit en
is solidariteit met rechts-extremistische aanslagplegers. Aanslagplegers worden gezien als
doeners, voorlopers en martelaren. De invloed van de alt-rightbeweging is terug te zien bij
de aanslagplegers. Ze gebruiken taal en symbolen die tekenend zijn voor de altrightbeweging. Ook zijn de alt-rightplatformen gebruikt om aanslagen aan te kondigen. En
spreken aanslagplegers tot de gebruikers van deze platformen. Aanslagplegers inspireren
ook nieuwe aanslagplegers. Meerdere aanslagplegers refereren verheerlijkend aan hun
voorgangers, en noemen hen een inspiratiebron.
Hieronder volgt een overzicht van recente rechts-extremistische aanslagplegers. De eerste
twee voorbeelden passen niet in de alt-rightbeweging. Ze waren actief vóór de vorming van
deze beweging, maar het zijn terugkerende helden en inspiratiebronnen voor de altrightbeweging.
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Voorlopers
-

De aanslagpleger Anders Breivik wordt als ‘held’
beschouwd. Hij handelde voordat alt-right bestond. In
juli 2011 pleegde Anders Breivik een aanslag op een
sociaaldemocratisch jongerenkamp en op de
regeringswijk in Oslo. Hierbij vielen 77 doden,
waaronder veel jongeren. Breivik publiceert een
manifest, waarin hij het motief voor zijn aanslag
beschrijft. In dit manifest schrijft hij over de dreiging
van islamisering, politieke correctheid, cultuurmarxisme
en feminisme.43 Breivik besteedde veel tijd aan gamen
en aan discussiëren op internetfora. Hoewel zijn
opmerkingen niet gewelddadig waren, waren ze wel
extreemrechts. Zo had hij een profiel op Stormfront. En
bekritiseerde hij onder andere counter-jihad-bloggers,
omdat ze naar zijn idee niet ver genoeg gingen.44

-

Een tweede ‘held’ van extreemrechts is Dylann Roof. Hij schoot in 2015 negen AfroAmerikaanse mensen dood in een kerk in Charleston in de VS. Hij wilde de segregatie
van ‘rassen’ herintroduceren en eventueel een rassenoorlog uitlokken.45 Net als
Breivik plaatste Roof een manifest online: “We have no skinheads, no real KKK, no
one doing anything but talking on the internet. Well someone has to have the
bravery to take it to the real world, and I guess that has to be me.”46 Zijn bowl cut
(bloempotkapsel) is online een rechts-extremistisch symbool geworden: voor
mensen die fan van hem en zijn daden zijn.47

Sinds de alt-rightbeweging48
-

In oktober 2018 liep Robert Bowers een
synagoge in het Amerikaanse Pittsburgh
binnen. Hij schoot elf joodse bezoekers dood.
Kort daarvoor had hij op het
socialemediaplatform Gab zijn aanval
aangekondigd: “HIAS [Hebrew Immigrant Aid
Society] likes to bring invaders in that kill our
people. I can’t sit by and watch my people get
slaughtered. Screw your optics, I’m going in.”49
Dit statement refereert naar het extreemrechtse denkbeeld dat Joden immigratie
stimuleren om het ‘blanke ras’ te vermengen en te vervangen in hun landen.
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-

In maart 2019 vermoordde Brenton Tarrant 51
moslims in twee moskeeën in Christchurch,
Nieuw-Zeeland. Net als Bowers kondigde hij zijn
aanval aan op het internet, op de site 8chan.
Hier postte hij ook een link naar de livestream
van zijn aanslag. Ook Tarrant schreef een
manifest. Dit is in vele talen vertaald en net als
de video wijdverspreid op het internet. Tarrent
postte hierbij de titel ‘Screw your optics’. Hij
refereerde hierbij aan de aanval van Robert
Bowers, vijf maanden daarvoor.50 Tarrant
gebruikte veel referenties naar memes. In zijn
manifest schreef hij dat hij Dylann Roof steunt,
maar dat Breivik zijn ware inspiratiebron was.51
Tarrant beschreef zijn angst dat door lage
geboortecijfers en immigratie van ‘niet-blanken’
het ‘blanke volk’ in zijn eigen landen vervangen zal worden. Op 8chan schreef hij:
“Well lads, it’s time to stop shitposting [memes posten om reuring te veroorzaken]
and time to make a real life effort post. It’s been a long ride and despite all the
rampant faggotry, fecklessness and degeneracy [‘homogedrag’, zwakke
persoonlijkheid en verval], you are all top blokes and the best bunch of cobbers
[‘maten’] a man could ask for.”52 Dit illustreert hoezeer hij de online gemeenschap als
een solidaire beweging ziet.

-

In april 2019 viel John Earnest de Chabad of
Poway-synagoge binnen in San Diego County in
de VS. Hij werd doodgeschoten door een joodse
bezoeker. Earnest had zijn intenties op 8chan
gepost en (tevergeefs) geprobeerd zijn aanslag
te livestreamen. In zijn manifest beschreef
Earnest hoe hij denkt dat Joden het ‘blanke ras’
willen uitroeien en de dreiging die uitgaat van
het cultuurmarxisme, feminisme en immigratie. Ook Earnest gebruikte taal die
geassocieerd wordt met de alt-rightsubcultuur. Tot bondgenoten (‘anons’: een
referentie aan de anonieme gebruikersnaam ‘anonymous’ van alle posters op 4chan
en 8chan) sprak hij: “To my brothers in blood. Make sure that my sacrifice was not in
vain. Spread this letter, make memes, shitpost, FIGHT BACK, REMEMBER ROBERT
BOWERS, REMEMBER BRENTON TARRANT…Meme Robert Bowers back and keep up
the memes of Brenton Tarrant. Tarrant was a catalyst for me personally. He showed
me that it could be done. And that it needed to be done…To the true anons out there
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(you know who you are). You are the product of /pol/—the product of unadulterated
truth. You are my brothers and the best dudes out there. You are the most honorable
men of this age. Despite all odds against you, you not only discovered the truth but
also help to spread it. Some of you have been waiting for The Day of the Rope for
years. Well, The Day of the Rope is here right now—that is if you have the gnads
[‘ballen’] to keep the ball rolling. Every anon reading this must attack a target while
doing his best to avoid getting caught. Every anon must play his part in this
revolution and no man can be pulling his punches. This momentum we currently
have may very well be the last chance that the European man has to spark a
revolution.”53 De eerste reactie vanuit de gebruikers op 8chan was: “Based [‘ziet de
waarheid en gaat tegen de stroom in’], get the high score.”54
-

Op 3 augustus 2019 vermoordde Patrick Crusius 23 mensen in een supermarkt in El
Paso in de VS. De aanval was vooral gericht tegen latino’s. Hij postte zijn manifest op
8chan, en citeerde Brenton Tarrant en Tarrants manifest. Hij ageerde primair tegen
een gepercipieerde ‘Hispanic invasion of Texas’.55 Hij beschouwt migratie als een
bedreiging voor de puurheid van zijn ras en ziet het als een grote last voor het
klimaat. Dit duidt op ecofascisme.

-

Een week later (10 augustus 2019) betrad Philip
Manshaus met een geweer de Al-Noor moskee in
Bærum, Noorwegen. Hij had de intentie
moskeebezoekers te doden. De schutter werd
overmeesterd door een 65-jarige moskeeganger.
Later werd het levenloze lichaam van de stiefzus
van de schutter gevonden. Uren voor deze
aanslag postte iemand met dezelfde naam op
EndChan: “Well cobbers [‘maten’] it’s my time, I
was elected by saint tarrant after all. We can’t let
this go on, you gotta bump the race war thread
[online discussie] irl [‘in real life', buiten het
beeldscherm om] and if you’re reading this you have been elected by me.”56 Er werd
een link geplaatst naar een (niet-functionele) livestream op Facebook en een
afbeelding waarin Tarrant als een heilige genoemd en weergegeven wordt, Earnest
als Tarrants ‘discipel’ en Crucius als held. Een afbeelding met drie figuren die hij
meestuurde, komt overeen met andere afbeeldingen op het internet die rechtsextremisten verheerlijken.57 Een voorbeeld van zo’n afbeelding staat op pagina 22.
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-

Op 9 oktober 2019 (Jom Kipoer, de belangrijkste feestdag in het jodendom) deed
Stephan Balliet een poging om mensen te doden in een synagoge in het Duitse Halle.
Hij had met instructiegidsen op het internet zijn vuurwapen en explosieven gemaakt.
Hij wilde andere rechts-extremisten laten zien dat het mogelijk was om zelf wapens
te maken. De niet-beschikbaarheid van wapens in West-Europa, in verhouding tot de
Verenigde Staten, wordt als obstakel gezien. Het lukte Balliet niet de synagoge te
betreden, waarop hij een passerende vrouw vermoordde. Hierna doodde hij nog een
man in een kebabzaak. Ook Balliet zond zijn aanslag uit via een livestream. Hij sprak
Engels en noemde zichzelf een ‘anon’, refererend aan de online gemeenschappen
waarin hij post.58 Balliet had een Engelstalig manifest geschreven, in lijn met andere
alt-rightaanslagplegers. In dit manifest refereerde hij veel aan de gamer- en memecultuur.

Voorbeelden van heldenverering van rechts-extremisten. Het template dat gebruikt wordt is dat van
de Chad-meme. Chad, de alfaman, wordt normaal gesproken verbeeld naast de zwakke ‘virgin’. Alle
aanslagplegers worden hier als ‘Chads’ afgebeeld.
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2.2 De steun vanuit de internationale online gemeenschap
Op alt-rightplatformen volgen er na een rechts-extremistische aanslag al snel
steunbetuigingen aan de rechts-extremisten uit de vorige paragraaf. Er zijn ook
tegengeluiden: sommigen noemen een aanslag niet effectief genoeg of bekritiseren het
doelwit. Ook zijn er soms mensen die beweren dat de aanslagpleger juist een vijand is, die
de extreemrechtse beweging een slechte reputatie wil geven. Dit wordt ook wel een false
flag-operatie genoemd: een actie van een actor die zich voordoet als zijn vijand, om deze
vijand een slechte naam te geven. Het merendeel van de berichten is daarentegen prijzend.
Een steekproef van 150 reacties uit drie threads op 4chan’s /pol/ na de aanslagen in
Christchurch schetst een overwegend ‘positief’ beeld.59
-

21,6% veroordeelt de aanslag.

-

12,4% bekritiseert de methodes.

-

3,7% twijfelt of het geen false flag-operatie van de vijand was.

-

62,3% steunt de aanslag (waarvan 22,2% refereert aan een rassenoorlog of
omvolking).

-

8% benadrukt wraak op moslims voor aanslagen uit jihadistische hoek.

-

5,6% zegt dat het gerechtvaardigd is om moslims aan te vallen.

Maar ook recenter wordt er steun uitgesproken. Hieronder staan voorbeelden uit 2020.
Illustratief zijn de afbeeldingen waarbij rechts-extremisten als ‘heiligen’ worden
geportretteerd.

Voorbeelden van heldenverering van rechts-extremisten in 2020 op 4chan
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Het is niet eenvoudig om een betrouwbare inschatting te maken van de grootte van (het
rechts-extremistische deel van) de alt-rightbeweging. Een deel van de ‘shitposters’ op de
extremere delen zegt dat hij enkel wil provoceren. Deelnemers uit de hele wereld zijn actief
op deze platformen. Op websites zoals de chan-sites zijn gebruikers anoniem: anons. Het is
wel gebruikelijk om met een vlaggetje je nationaliteit aan te geven. Daarnaast kan het zo zijn
dat een persoon meerdere accounts gebruikt. Het is door deze factoren lastig om een
inschatting te maken van aantallen. Nog lastiger is het om de aantallen in Nederland in te
schatten. 4chan zelf geeft aan dat 2% van de gebruikers Nederlands is, 70% man, vooral
tussen de 18 en 34 jaar. 4chan zegt 27.700.000 unieke bezoekers per maand te krijgen.60 Dit
geldt voor heel 4chan, niet alleen /pol/.
De berichtstatistieken van 4chan’s /pol/ (volgens een statistieken-site van 4chan) in augustus
2020: 159.656 berichten (/pol/), met gemiddeld 1.000.416 berichten per dag (4chan in
geheel). Dat komt neer op 16% van het totale berichtenverkeer op de site.61 Het kan
daarentegen zijn dat op /pol/ meer berichten per gebruiker gepost worden dan op andere
boards.
In 2017 keken onderzoekers naar de hoeveelheid /pol/-threads die in een land gestart
worden, gecorrigeerd naar het aantal internetgebruikers. Daaruit blijkt: in Nederland
worden meer /pol/-threads gestart dan in Frankrijk, België of Duitsland. Maar minder dan in
de VS of het VK.62 De populariteit van /pol/ is in 2020 toegenomen.63
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2.3 In Nederland
Op 4chan praten de onderstaande Nederlandse gebruikers mee. Ze delen extreemrechtse en
rechts-extremistische narratieven. Soms is dit te zien aan een Nederlands vlaggetje (hoewel
dit een zelfgekozen symbool is, is het aannemelijk dat nationalistisch extreemrechts de eigen
vlag kiest), Nederlandse lokale kennis of de Nederlandse taal. Nederlanders op /pol/
gebruiken soms het label /polder/ voor een thread gericht op Nederlanders.

Voorbeelden van extreemrechtse narratieven van ‘Nederlanders’ op 4chan
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Er wordt ook gerefereerd aan offline extreemrechtse organisaties. Soms bevelen gebruikers
bepaalde organisaties aan, en soms wordt een organisatie gezien als niet radicaal genoeg,
ineffectief, ‘Joods’ of van de AIVD.64

Berichten van Nederlanders op 4chan

Ook internationale acties worden in Nederland uitgevoerd, zoals de ‘It’s okay to be white’postercampagne vanuit de alt-rightbeweging. De bedoeling is dat tegenstanders de posters
laten hangen als propaganda óf weghalen. Dit laatste geeft de beweging de mogelijkheid om
te zeggen: “Zie je wel: blanken zijn onderdrukt.” Deze posters zijn eerder gevonden in onder
andere Den Haag en Maastricht.65 Dit illustreert dat Nederlanders van deze beweging ook
offline handelen.
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Originele poster en post uit juli 2020 met een Nederlandse poster

2.4 Memes en games
Binnen de alt-rightbeweging komen dynamieken voor die zijn gericht op popularisering van
de ideologie. Deze dynamieken zijn te verbinden aan de gamer- en meme-cultuur:
belangrijke onderdelen van de subcultuur waaraan alt-right zich verbindt. Memes worden
gebruikt om extreemrechtse propaganda te verspreiden. Met memes kun je op een
gemakkelijke en laagdrempelige manier (voor de doelgroep) aantrekkelijke propaganda
delen.
De extreemrechtse haatprediker Andrew Anglin zei hierover: “This newly formulated Nazi
ideology was then combined with the established troll culture, based on memes, hilarious
images designed to transmit cultural concepts, and ‘lulz’, a term coined by the troll Jameth
which defines the type of malicious humor associated with trolling. Culture-jamming and
various other forms of conscious social-engineering were first applied to online activism
here. This made promoting the right-wing agenda not only meaningful, but also extremely
fun. The alt-right carries with it that spirit of fun.”66 Ook extreemrechtse politieke partijen
(zoals IDNL) in Nederland zien het effect en raden memes aan als propagandamethode.67
Hieronder staan voorbeelden van memes gemaakt na de aanslag in Christchurch. De
volgende memes komen van de site Hiddenlol.com (inmiddels offline). Deze website richtte
zich op extreemrechtse memes. Zulke memes worden ook op sites als 4chan’s /pol/ en 8kun
gedeeld.
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Deze memes verheerlijken de aanslagpleger Tarrant (afkomstig van Hiddenlol)

Mensen delen hier ook memes die rechts-extremisme in het algemeen promoten.
Bijzonder is ook hoe memes op extreemrechtse memesites de aanslag in Christchurch al snel
verbonden met games. Dit sluit aan bij een trend binnen het rechts-extremisme: de
gamificatie van aanslagen. Dit betekent: een handeling krijgt spelelementen, zoals een
puntenscore. Gamificatie wordt buiten de extreemrechtse context gebruikt als een methode
om met spelelementen mensen te motiveren en engageren.
Daarnaast vinden termen en woorden gebruik binnen extreemrechts door de overlap tussen
gaming en extreemrechtse cultuur. Dat deze twee subculturen bij elkaar komen, is niet
nieuw. Extreemrechtse invloeden spelen een rol bij de online polariserende discussies over
politieke correctheid in games (zoals Gamergate)1. Games worden ook gebruikt om
propaganda te delen.68 Ook probeert extreemrechts nieuwe mensen te bereiken via
gamingplatformen als Discord en Steam, en in chatfuncties binnen games.

Memes die de aanslag aan gamecultuur verbinden (van Hiddenlol)

‘Gamergate’ zorgde voor ruzies binnen online gemeenschappen. Met als resultaat: polarisatie tussen de voor- en tegenstanders van politieke
correctheid in games. De vijandsbeelden en allianties die hierdoor ontstonden, droegen bij aan de latere ontwikkeling van de op online cultuur
gerichte alt-right.

1
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Rechts-extremistische memes van Hiddenlol

Dit zie je ook terugkomen in één van de manifesten van de aanslagpleger in Halle. Hierin
staat een lijst van ‘achievements’: doelen die je in games kunt halen tegen beloning. De
pleger van de mislukte aanslag op de Chabad of Poway-synagoge refereert aan zijn
wapenkeuze: “Why did you use guns instead of a flamethrower? Wouldn’t a flamethrower
have given you a much higher score?”69

Achievements, Manifest Stephen B., p. 11

2.5 De boodschap verspreiden
Online wordt de extreemrechtse ideologie op vele manieren verspreid. Dit gebeurt via de
grote mainstream-platformen, hoewel daar de richtlijnen wel steeds strenger worden.70
Extreemrechtse actoren gebruiken daarnaast ook kleine, buitenlandse of nieuwe online
platformen. Daar zijn meerdere redenen voor, waaronder: ontkomen aan gedragsrichtlijnen,
moeilijker vindbaar zijn of omdat actoren niet meer welkom zijn op andere platformen.
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Voorbeelden van gebruikte platformen zijn alleen-zenden-kanalen op chatdienst Telegram,71
chatserverplatform Discord,72 videostreamingplatformen Bitchute73 en YouTube, het
gamingplatform Steam74 en alternatieve socialemediaplatformen als Gab75, Instagram76,
Minds77 en het Russische VKontakte.78
In aanraking komen met extreemrechts gedachtegoed, is dus op veel plekken mogelijk. Zo
kunnen ontmoetingen in games of op Instagram leiden tot een uitnodiging voor
deelnemerschap aan specifieke extreemrechtse sociale platformen. Dit zijn vaak specifiek
aangemaakte Discord-servers.79 Discord is een platform waarop een groep met spraak- en
(tekst- of meme-)berichten met elkaar kan communiceren. Het is vooral populair onder
gamers.
Een ander online platform waar online cultuur verbinding vindt met extreemrechts, is
YouTube. Op YouTube staat veel extreemrechtse content. YouTube had (door algoritmes) de
neiging om kijkers met aanbevelingen naar steeds radicalere video’s te sturen, om zo hun
interesse te behouden. Ook naar extreemrechtse video’s. Dit leidde ertoe dat veel mensen
in aanraking kwamen met extreemrechtse ideologie. YouTube heeft beterschap beloofd.80
Een artikel beschrijft: ‘An aimless young man - usually white, frequently interested in video
games - visits YouTube looking for direction or distraction and is seduced by a community of
far-right creators.’81
Games, YouTube en meme-cultuur zijn niet extreemrechts, maar zijn wel
rekruteringsgronden. De alt-rightbeweging staat open voor nieuwe deelnemers. Ze ziet het
als haar doel om nieuwe mensen te overtuigen. Ze zoekt verbinding in chauvinisme,
mannelijkheid en/of afkeer van politieke correctheid. Voor sommigen vormt de online altrightbeweging hun sociale netwerk, of geeft een rol in deze beweging hen betekenis in het
leven. Berichten uit de gemeenschap beschrijven hoe deel uitmaken van een dergelijke
gemeenschap je wereldbeeld vervormt.82 Het proces van de verandering naar een
extreemrechts wereldbeeld heet ‘red pilling’. Dit is een referentie naar de film ‘The Matrix’
waarin een rode pil mensen doet ontwaken uit een droomwereld. “I just kept falling deeper
and deeper into this, and it appealed to me because it made me feel a sense of belonging,”
he said. “I was brainwashed.”83
Vaak begint het ‘red pill-proces’ met frustratie over een relatie of de vermeende politieke
correctheid. Er wordt langzaam toegewerkt naar een wereldbeeld waarin al deze processen
het werk zijn van een kwaadaardige (veelal Joodse) elite die het westen bedreigt. Concepten
zoals rassenleer, antifeminisme en een wantrouwen in onderwijs, mainstream media (veelal
afgekort tot MSM) en de wetenschap worden daarmee vermengd. Dit laatste draagt bij aan
een eenzijdig mediadieet (de echokamer). Andere denkbeelden uitsluiten, kan het eigen
nieuwe wereldbeeld versterken.
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De online content blijft niet enkel online. De alt-rightbeweging zoekt nieuwe deelnemers uit
de offline wereld en wil uiteindelijk ook effect hebben op deze offline wereld. Om hun
ideeën verder te verspreiden, maken ze gebruik van ambiguïteit en humor. Ze hopen zo
nieuwe mensen aan te trekken en hun standpunten te normaliseren. Extreemrechtse - en
soms rechts-extremistische - content kan zo ook bij kwetsbare groepen terechtkomen.
Experts van het TerInfo-project84 gaan met Nederlandse jongeren in gesprek over terrorisme
om hun weerbaarheid te vergroten. Zij ervaren ook dat extreemrechtse content bij jongeren
in Nederland terechtkomt. In vrijwel iedere klas die ze bezoeken (met kinderen vanaf tien
jaar), zijn er kinderen die de videobeelden hebben gezien van de aanslag in Christchurch.
Ook op andere plekken komt extreemrechtse content voor, zoals in appgroepen van
politieke jongeren, maar ook appgroepen in het algemeen.85
Memes zijn makkelijk deelbaar en bereiken een grote groep. Het wordt als sociaal lastig
ervaren om je uit te spreken tegen zulke ‘grappen’. Het wordt al snel gezien als zuur, of een
beperking van de vrijheid van meningsuiting. Vergaande (racistische) grappen zijn lang niet
altijd controversieel meer. Ze worden vaak gezien als heftige grappen ‘die wel moeten
kunnen’.86
Deze ambiguïteit wordt strategisch ingezet om minder extreem over te komen, als
onderdeel van façadepolitiek. De afzender kan immers altijd claimen dat het ‘maar een
grapje’ was. Onderzoekers Sal Hagen en Marc Tuters beschrijven dit als safe hate.87 Humor
kan daarnaast bewust ingezet worden als een dogwhistle, wanneer iemand iets zegt wat
alleen door de mensen ‘op de juiste frequentie’ begrepen wordt. Anderen horen enkel een
grap of een vreemde woordkeuze. Terwijl voor de ingewijde persoon een bepaalde uitspraak
een sterk ideologische lading heeft. Een voorbeeld: “Er zou echt wat gedaan moeten worden
aan de globalistische invloed in die NGO.” ‘Globalistisch’ is een veelgebruikte dogwhistle
voor ‘Joods’.88 Andere voorbeelden zijn symbolen waarvan alleen ‘insiders’ de betekenis
weten. Zoals:
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1888
‘White power’-handsymbool.
Gepopulariseerd door de
aanslagpleger in Christchurch
die dit symbool in de rechtbank
maakte.

De cijfers staan voor letters in
het alfabet. 1 voor ‘a’ enz.
Hier staat dus 1888: oftewel
AHHH (Adolf Hitler, Heil
Hitler).

(((…)))
De drie haakjes worden door
extreemrechts geplaatst om
zaken die ‘Joods’ zijn.
Bijvoorbeeld: ‘(((Rutte)))’,
‘(((NOS)))’ of ‘(((onderwijs)))’.

Voorbeelden van extreemrechtse dogwhistles

Metaforen gebruiken kan ook een manier zijn om strafbare feiten te verhullen. Zo gebruikt
de Feuerkrieg Division (beschreven in hoofdstuk 3) het spel Minecraft als ‘dogwhistle’. Dit
doet ze ook ironisch.

Bericht uit het FKD Telegramkanaal

Humor kan daarnaast associaties en stereotypes versterken en normaliseren. Ook bij
mensen die zich niet bewust zijn van deze beïnvloeding. De continue blootstelling aan ‘de
gierige Jood’, ‘criminele arabier’ en ‘extreemlinkse feminist’ versterkt deze associaties.89
Verder bereikt humor een breed publiek. Omdat er flexibiliteit is in hoe serieus mensen ‘de
kern van waarheid’ opvatten. In een publiek kan elk individu, hoe radicaal ook, voor zichzelf
bepalen wat humor en wat een feit is. Hierdoor kun je met propaganda een grote groep op
het eigen radicaliseringsniveau aanspreken.
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2.6 Afsluitend
De samensmelting van online subculturen en extreemrechts gedachtegoed (de alt-right)
creëert nieuwe, aantrekkelijke manieren om met extreemrechts gedachtegoed te
interacteren. Vanuit deze subcultuur zijn er meerdere aanslagen gepleegd. Deze werden
binnen de rechts-extremistische subcultuur gevierd. Ook Nederlanders zijn deel van deze
online beweging, die hen eveneens verbindt aan offline groeperingen. Deze populair
geformuleerde en humoristische versie van extreemrechts spreekt nieuwe groepen aan.
Nieuwe middelen zoals memes kunnen een groot publiek bereiken. Zodra bepaalde groepen
met een lage weerstand tegen deze middelen (zoals jongeren), hieraan blootgesteld worden,
kan dit resulteren in normalisering van het gedachtegoed. Slechts enkele mensen die deze
narratieven tegenkomen, hebben een extreemrechts wereldbeeld. Nog minder mensen
hebben een rechts-extremistisch wereldbeeld, en nog minder handelen daarnaar. Toch is de
impact van normalisering reëel.
In 2018 en 2019 vonden wereldwijd verschillende aanslagen plaats die gemotiveerd werden
vanuit extreemrechts gedachtegoed.90 Deze rechts-extremistische acties zetten een trend in
gang. ‘Copycats’ haalden er inspiratie uit en refereerden hieraan bij het plegen van een
eigen aanslag. De NCTV schreef een uitgebreide publicatie over de extreemrechtse beweging
in West-Europa. Hierin beschreef de instantie dat extreemrechts het internet gebruikt om
‘haat te zaaien, te discrimineren, op te roepen tot geweld, te intimideren en bedreigen en te
rekruteren voor en mobiliseren tot geweld. Bovendien gebruiken ze het internet om rechtsextremistisch geweld te verheerlijken of te bagatelliseren’.91 De AIVD ziet de
geweldsdreiging als beperkt. Maar benoemt wel dat het online taalgebruik van
extreemrechts agressiever en opruiender is geworden. En dat meer mensen in aanraking
komen met rechts-extremistisch gedachtegoed. Dit hoeft volgens de AIVD niet per se te
leiden tot geweld. Maar er is daardoor wel meer kans op geweldgebruik dan vroeger.
Daarnaast ziet de AIVD een risico voor de democratische rechtsorde. Deze zou geschaad
worden door systematisch haatzaaien, demonisering van bevolkingsgroepen, intimidatie en
het creëren van een angstsfeer. Ook waarschuwt de AIVD dat extreemrechts zijn
gedachtegoed wil normaliseren. Het doel: een culturele omwenteling creëren, die de weg
vrijmaakt voor een politiek bestel waarin alleen de grondrechten beschermd worden van de
witte burger.92
Het kunnen herkennen van online dynamieken en extreemrechtse elementen in de online
cultuur, kan signalering en duiding door professionals versterken. Ook kan een discussie op
scholen en in het maatschappelijk debat helpen een versterkte maatschappelijke
weerbaarheid te creëren.
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3. Siege Culture
Fascisme als motivatie om geweld te gebruiken, is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is de
ontwikkeling van het internet en een nieuwe framing van gewelddadig fascisme: Siege
Culture. In dit hoofdstuk beschrijven we op chronologische volgorde enkele ontwikkelingen
die bijdroegen aan de vorming van de hedendaagse Siege Culture. Eerst komen aan bod: het
online platform Iron March en de ideologische heruitvinding die daar heeft plaatsgevonden.
Vervolgens gaan we in op de Atomwaffen Division, die als inspiratie dient voor andere Siege
Culture-groepen. Daarna beschrijven we de manier hoe online platformen de organisatie van
deze groepen beïnvloeden. Als vierde noemt dit hoofdstuk de Feuerkrieg Division: een Siege
Culture-organisatie die op Nederlandse bodem acties verrichtte. Als laatste schetsen we hoe
potentieel nieuwe organisaties zich vormen in Nederland.
Siege Culture is een rechts-extremistische online stroming die extreemrechtse actoren
oproept om de rassenoorlog uit te lokken. In hun wereldbeeld is de huidige samenleving niet
meer te redden met een politieke (democratische) oplossing. En kan alleen een revolutie het
huidige systeem destabiliseren en zuiveren. Het is een dominante ideologische stroming op
rechts-extremistische websites (zoals de inmiddels offline gehaalde Iron March en Fascist
Forge), en de inspiratie voor meerdere recent gevormde terrorismegroepen (zoals de
Atomwaffen Division en de Feuerkrieg Division). De hervertelling van fascisme is gericht op
mannen en verspreidt zich via propaganda in verschillende online kanalen. Er is veel
aandacht voor een mooie opmaak. De groep kenmerkt zich door expliciet gewelddadige en
haatzaaiende propaganda. De beweging bewondert nazisme en is sterk antisemitisch.93
Siege Culture baseert zich op een breed scala aan fascistische denkers: de Amerikaanse
neonazi James Mason is de belangrijkste. Vanaf 1980 schreef Mason essays in de
nieuwsbrief van het National Socialist Liberation Front over de bedreiging van ‘het blanke
ras’, en de revolutie die nodig is om deze bedreiging te bevechten. Hij bewonderde ook al de
extremisten die hem voorgingen. Zoals Charles Manson, een sekteleider die in de jaren
zestig een cult van witte mensen vormde en zich voorbereidde op een rassenoorlog.
Sekteleden pleegden in zijn opdracht moorden.94 In 1992 combineerde James Mason zijn
essays in één boek: Siege. Later borduurden anderen voort op deze teksten. Ze schreven
nieuwe stukken over hun revolutionaire fascisme. Er is sindsdien om ‘Siege’ heen een online
subcultuur ontstaan. Deze roept op terreurcellen te vormen om een revolutionaire
rassenoorlog aan te wakkeren: de Siege Culture.95 Vooral rond 2010 nam dit een vlucht, door
een groep fascisten rondom het online platform Iron March.

34

3.1 Iron March
Siege Culture ontwikkelde zich voornamelijk door een groep rondom Iron March. Iron March
was een rechts-extremistisch forum waar extreemrechtse en rechts-extremistische
gebruikers ideologie bespraken. Sommige gebruikers vormden extremistische groepen.
In 2010 richtte Alexander Slavros het online forum op, als een ‘International Third-positionist
Federation’.2 Het motto van de site was: ‘Gas the Kikes! Race War Now! 14/88 Boots on the
Ground.’ En: ‘Forge the 21st century fascist.’3 Op dit platform kwamen aanhangers van
verschillende fascistische stromingen samen.96 Zo nu en dan gaven gebruikers op de site ook
uiting aan interne ideologische conflicten. In een manifest beschijft een prominent lid de
leden als mensen met een roeping: “If you're on Iron March, presumably you're some sort of
elite, in the sense that even if you're a loser with no friends, you should be a loser with an IQ
over 120 who knows about a lot of stuff and who wants to improve himself and his
nation.”97
Ontwikkeling ideologie
Iron March was de plek waar gewerkt werd aan een nieuwe ideologie voor rechtsextremisten. Gebruikers op deze site publiceerden onder de reeks ‘Iron March Publications’
boeken en manifesten waarmee ze hoopten sympathie voor de ideologie aan te wakkeren.
De boeken waren gericht op radicalisering: sommige waren bewust gericht op potentiële
rekruten die nog maar weinig met het extreemrechtse wereldbeeld hadden (A Squire’s
Trial). Dat boek vertelt (als een avonturenboek) het verhaal van een jongen die een fascist
ontmoet. De jongen krijgt door de gesprekken langzaamaan bewondering voor hem en gaat
mee in zijn wereldbeeld. Andere boeken zijn minder verhalend, juist meer op strategie
gericht. Eén boek gaat over de samenleving psychisch losmaken, zodat iemand een
geïsoleerd leven aankan (Mental Liberation). Een ander is gericht op online anonimiteit en
zelfbescherming (E-Sec by Way of Common Sense). Het volgende boek gaat weer meer over
de morele en spirituele legitimatie voor geweld en de strijd (Next Leap). Daarin staat de
rechtvaardiging voor denkbeelden als: ‘Would we not create a temporary repressive system
in order to root our elements we deem dangerous to the establishment of a society that we
desire? We would.’98 Ook gaven ze het boek van James Mason (Siege) opnieuw uit. Deze
tweede uitgave van dit boek kreeg in het voorwoord de tekst: ‘It is to be used as a cookbook
and guide. It is sincerely hoped this edition will prevail the vigilante intelligence to heed a
clarion call, wage battles of attrition.’99

De ‘derde positie’ is een term uit het tijdperk van na de Tweede Wereldoorlog. Deze term werd door fascisten gebruikt om zich los te koppelen van
Hitlers nationaalsocialisme. Het probeerde een ‘derde optie’ te zijn tussen het kapitalistische westen en de USSR.
3 ‘Kikes’ is een scheldwoord voor ‘Joden’. 14-88 verwijst naar ‘de 14 woorden’, een lijfspreuk bij extreemrechts: ‘We must secure the existence of our
people and a future for white children.’ 88 is een verwijzing naar de achtste letter van het alfabet: HH, wat staat voor ‘Heil Hitler’.)
2
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Iron March Publications

De werken van James Mason waren primair neonazistisch. De auteurs van de Iron March
Publications voegden nieuwe dimensies aan de ideologie toe. Zo schreven ze in Next Leap
een bijna religieuze versie van de extreemrechtse ideologie, die ze zelf ‘esoterisch’ noemen.
Hierin wordt het extreemrechtse wereldbeeld ‘The Truth’ genoemd, dat de natuurlijke orde
van de wereld vertolkt. Deze orde (The Truth) herstellen, krijgt hierdoor een spirituele
lading. Strijd wordt geherformuleerd als heilig en zuiverend. Rassenleer en traditionele
gendernormen als natuurlijk. Hiervan afwijken of tegenspraak bieden, wordt gezien als een
besmetting van de ware orde en de waarheid. Voor hun ideeën baseren aanhangers zich op
het werk van andere denkers. Op het platform (Iron March, en later Fascist Forge) bespraken
ze verschillende titels en auteurs. Zoals:
-

De manifesten van Anders Breivik, Brenton Tarrant, James Mason en Adolf Hitlers
Mein Kampf.

-

Renaud Camus ‘The Great Replacement’100 uit 2011. Hierin beschrijft hij dat Europese
bevolkingen vervangen worden door ‘kolonisering’ van immigranten. Deze
immigranten zouden ook hogere geboorteaantallen hebben.101

-

Julius Evola: een Italiaanse neofascistische filosoof.102 Zijn
werken (vooral ‘A revolt against the modern world’) zijn
een basis voor legitimering van geweld tegen de
‘moderne’ wereld. Hij promoot het vergroten van
spanningen in de samenleving. Dit moet het falen van een
liberale staat aantonen.103 Evola gaat in zijn werken veel in
op spiritualisme, en hoe liberalisme en modernisme de
ziel van mensen aantasten.104

-

William Luther Pierce, met zijn werk ‘The Turner Diaries’
uit 1978. Het is een ‘fictieboek’ waarin verteld wordt over
een rassenoorlog: een zuivering van het huidige corrupte
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systeem door geweld, om een ‘witte toekomst’ te verzekeren.105 Dit werk heeft
onder meer de ‘Oklahoma bomber’ geïnspireerd: Timothy McVeigh. Rechtsextremisten zien McVeigh vaak als held. De FBI noemt het ‘de bijbel van racistisch
rechts’.106
Soms krijgen deze werken ook een Nederlandse vertaling. Zoals op de vorige pagina: ‘De
Turner Dagboeken’.107
Ook meer ‘praktisch’ gerichte boeken werden verzameld: zoals gevechtshandboeken van de
nazi’s. Maar ook ‘Tactics of the Crescent Moon’, dat tactieken van Afghaanse jihadisten,
Hezbollah en Tsjetsjeense rebellen behandelt.108
Leden in Nederland
Ook in Nederland waren er mensen actief op Iron March. In
2019 lekte een database uit van leden die actief waren tussen
2011 en 2017.109 Hoeveel gebruikers uit Nederland komen
wordt door verschillende actoren ingeschat, en ligt tussen de 10
en 26.110 Mogelijk ligt dit aantal hoger, omdat er veel waarde
gehecht werd aan anonimiteit.
Het Parool beschrijft in een artikel hun berichten. Een
Nederlander, met als pseudoniem ‘Batavische Fascist’, claimt
meegevochten te hebben met een rechts-extremistisch bataljon
in Oekraïne. Een ander, die zich voorstelt als ‘Leidse student’,
noemt Amsterdam 'een riool vol linkse activisten en Joden’.
Weer een ander vraagt zich af waarom moslims geen aanslag
plegen op de Gay Pride. Een Duitser die in Nederland woont,
zegt: “Geweld is de enige manier om Joden en andere religieuze
groepen uit te roeien.” Een ander zegt lid te zijn van een
schietvereniging en ideologische stickers geplakt te hebben.111
In 2017 ging Iron March offline. De website werd geplaagd door interne controverses en
aanvallen van hackers. Op dat moment had de site ongeveer 1600 leden wereldwijd.112
3.2 Atomwaffen Division
In de tijd dat Iron March online was, vormden zich rechts-extremistische groepen. Zoals in
2015 de voornamelijk Amerikaanse Atomwaffen Division (ook wel: AWD).113
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De organisatie
De Atomwaffen Division organiseerde zich als een losse verzameling van meerdere ‘cellen’,
die in verbinding stonden via appgroepen. Veel leden die in aanraking kwamen met de
Atomwaffen Division waren tieners die acceptatie zochten, veelal uit gamingcommunities.114 De leden van de Atomwaffen Division kwamen vooral uit de VS, maar ook
uit andere plekken in de westerse wereld. In Amerika waren er zo’n twintig ‘cellen’.115
De groepen waren decentraal georganiseerd. Daarentegen was de rekrutering semigecentraliseerd. Dit werd gedaan door één persoon. De Atomwaffen Division focuste op
potentiële (jonge) extreemrechtse militanten.116 Ook richtte ze zich specifiek op militairen.
Leden werden aangespoord het leger in te gaan en daar militaire vaardigheden op te
doen.117 Het ledenaantal lag tussen de zestig en tachtig. Maar daaromheen verzamelden zich
groepen van ‘initiates’: niet-ingewijde sympathisanten.118 De organisatie had ook jonge
leden, denk aan zestien jaar. In een Bellingcat-interview beschrijft een ex-lid: “It started off
with these gaming groups. We would just play video games, talk shit… we would talk politics
and history and they seemed obviously nationalist leaning, but I was like, ‘ok’. I guess they
added me to the Atomwaffen group… it started off all on Skype.”119 De bron beschrijft dat de
Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 een aanleiding vormden om te verbinden. Net
als bij de online alt-rightbeweging. Het werd ‘part of the way for us to connect, like,
nationalism, patriotism, and fascism’.120 In appgroepen van de Atomwaffen Division werden
rechts-extremistische ideologie en propaganda gedeeld. Ook deelden mensen memes, en
bespraken ze met humor extreemrechtse ideologie. In sommige appgroepen waren mensen
actief die dachten dat het niet serieus bedoeld was. De politie in de VS beschrijft diezelfde
appgroepen als ‘online neo-Nazi internet chat rooms where he [een extremist] threatened
to kill people and bomb infrastructure’.121

Posters met een link naar de Atomwaffen Division
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De ondergang
Er volgde interne problemen bij de Atomwaffen Division. Zo was er een leider uit Florida,
Devon Arthurs. Hij vermoordde in 2017 twee andere leden omdat hij zich tot de islam had
bekeerd. De politie vond bij een huiszoeking een potentiële ‘vuile bom’ in zijn garage.122
Arthurs noemde zichzelf ‘salafist national socialist’. Hij bewonderde ISIS omdat zij volgens
hem meer actie ondernamen, en dezelfde doelwitten hadden.4 123 Siege Culture-groepen
deelden al eerder content waarin ze jihadisten prijsden. Jihadisten worden bewonderd
omdat ze vóór hun eigen groep, en tégen gemeenschappelijke vijanden strijden.124 Andere
posters zijn juist expliciet vijandig tegen moslims.
De Atomwaffen Division prijsde ook Osama bin Laden. Net als ISIS-aanhanger Omar Mateen:
hij vermoordde in 2016 49 mensen in een gaybar in Orlando.125

Posters met link naar jihadisme vanuit Siege Culture

Een deel van de beweging combineerde in 2017 satanisme met het aanbidden van Hitler,
holocaustontkenning en antisemitisme. Dit deel vond overlap in de ideologieën over
verwerping van moraliteit en afwijzing van de moderne maatschappij.5 126 Deze bijzondere
ideologische combinaties zorgden voor vervreemding van leden en aanhangers.127 Er
ontstond eveneens scepticisme over de Atomwaffen Division op rechts-extremistische
platformen. Ook James Mason sloot zich aan bij de groepering: in 2020 verscheen er een
De groep jongens had elkaar leren kennen tijdens het gamen. Arthurs was recent steeds meer geïnteresseerd geraakt in salafisme. Zo veranderde
hij zijn username van ‘Weissewolfe’ naar ‘Kekman Al-Amriki’ en verdedigde hij ISIS online. Hij vond dat ISIS meer actie ondernam dan extreemrechts,
en bijvoorbeeld LGBT+’ers doodde. Hij zag elke groep die tegen ‘degeneracy’ vocht als iets om te steunen (om voor te strijden). Volgens een vriend
van hem begon hij extreemrechts te zien als ‘soft …because groups like ISIS actually do murder homosexuals etc. and take action, while our group
had multiple LGBT individuals.’ Hij bekritiseerde ook seksuele vrijheid en wilde een ‘white sharia’ waarin vrouwen worden onderdrukt. Arthurs werd
gewantrouwd door andere leden, maar een andere leider bleef hem verdedigen. Voordat Arthurs het nationaalsocialisme aanhing, was hij
communist.

4

Sommige leden van de Atomwaffen Division waren geïnteresseerd in de ‘Order of Nine Angles’ (O9A). Dit is een groep die het esoterische nastreeft,
en die vaak gezien wordt als ‘nazistisch’ en ‘satanistisch’. De O9A zegt hier zelf over dat dit enkel ideologieën zijn die kunnen bijdragen aan hun pad.
Hun literatuur verheerlijkt geweld en het afwijzen van buitenstaanders. Sommige literatuur van de O9A overlapte met de Atomwaffen Division.
Sommige leden verlieten de Atomwaffen Division: zij zagen groeiende satanistische invloeden en keurden dit af. Andere leden noemden de activiteit
rondom O9A een ‘meme’ en een ‘grap’. O9A is een erg extreme groep. De meeste satanisten hangen daarentegen de (georganiseerde) ‘Church of
Satan’ aan. Deze bepleit de acceptatie van de menselijke natuur: trots, vrijheid en individualisme. De ‘Church’ zegt dat neonazisme en satanisme niet
samen kunnen. Omdat nazisme in de kern niet individualistisch is en anderen van de vrijheid berooft.

5
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audio-opname van hem. Hierin werd gezegd dat de Atomwaffen Division uit elkaar was
gegaan. Dit volgde na de arrestatie van één van de leiders.128 Een Duitse tak claimt in 2020
echter door te gaan.129 Ook een Russische tak publiceerde in augustus 2020 nog content.130
Geweldsdaden gelinkt aan de Atomwaffen Division
Op propagandamateriaal van de Atomwaffen Division komen zeer gewelddadige taferelen
voor.

Propagandaposters voor de Atomwaffen Division

Het blijft niet bij woorden. Er zijn meerdere voorbeelden van geweld door mensen
verbonden met de Atomwaffen Division. In de beginperiode waren de daden van de groep
activistisch. Later volgden steeds meer gewelddadige incidenten.131 Zo zijn er leden
veroordeeld voor bezit van explosieven,132 verboden wapenbezit,133 kennis delen over
bommen maken134 en geweldpleging.135 De meeste van deze veroordeelde mannen wilden
aanslagen plegen en hingen accelerationisme aan. De Atomwaffen Division organiseerde ook
trainingskampen. Hier werden leden voorbereid op de rassenoorlog.136 Het merendeel van
de deelnemers kwam uit (verschillende plekken in) de Verenigde Staten.137 Maar ook in
Duitsland waren incidenten. Zoals rekruteringsposters plakken en doodsbedreigingen tegen
politici uit naam van de Atomwaffen Division.138
Lijst met namen, veroordelingen en verdachtmakingen van mensen verbonden met de AWD
- Brandon Russell (22), VS, 2017: bezit van explosieven en radioactieve substanties.
- Vasilios Pistolis (19), VS, 2017: marinier die een trans-vrouw mishandelde.
- Jeffrey Clark (31), VS, 2018: illegaal wapenbezit.
- Benjamin Bogard (20), VS, 2019: verdacht van plannen aanslag. Veroordeeld voor
verkrachtingsporno van minderjarige meisjes op zijn telefoon.
- Andrew Thomasberg (21), VS, 2019: verboden wapenbezit.
- Jarrett Smith (24), VS, 2019: soldaat veroordeeld voor het delen van informatie over
explosieven.
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- Aiden Bruce-Umbaugh (23), VS, 2019: verboden wapenbezit.
Nog in proces:
- Devon Arthurs (18), VS, 2017: verdacht van dubbele moord. In psychologische
behandeling.
- Nicholas Giampa (17), VS, 2017: verdacht van dubbele moord op ouders van exvriendin.
- Samuel Woodward (21), VS, 2018: verdacht van moord op homoseksuele Joodse
student.
- Beau Merryman (19), VS, 2019: verdacht van delen instructies om een bom te maken.
- Richard Tobin (18), VS, 2019: (coördinatie van) nazistisch vandalisme bij synagoge.
- John Denton (26), Johnny Garza (20), Cameron Shea (24), Taylor Parker-Dipeppe (20)
en Kaleb Cole (24), VS, 2020: verdacht van bedreiging en intimidatie van journalisten.
139

3.3 De opvolgers van Iron March
In 2017 ging Iron March offline. Het platform werd geplaagd door interne controverses en
aanvallen van hackers. De opvolger werd Fascist Forge, opgericht in 2018 (door een andere
actor, Mathias).140 Fascist Forge opereerde vergelijkbaar en probeerde dezelfde doelgroep
aan te spreken. Ook op deze site waren Nederlanders actief.141 In juli 2020 ging ook deze site
offline. Op Fascist Forge werd veel gesproken over fascisme, nazisme en wapens. Mensen
deelden er bijvoorbeeld handboeken over gevechtstechnieken. De site heeft ook de content
van haar voorganger Iron March gearchiveerd en beschikbaar gesteld voor gebruikers.
Eveneens steunden gebruikers de Atomwaffen Division en etaleerden ze propaganda ervan
op de site van Fascist Forge. De administrator van de site zei in juli 2019: “You either support
AWD or you don't. As far as I'm concerned, they're the group most likely to succeed in this
struggle.”142

Screenshots van Fascist Forge
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Alle gevormde groepen bleven met elkaar communiceren via online platformen. Vooral bij
de extremere groepen waren goed beveiligde communicatiemedia belangrijk. Dit om hun
identiteit geheim te houden voor de politie of antifascistische onderzoekers. Hiervoor
gebruikten ze de term ‘OpSec’: wat staat voor ‘operations security’.143 Voorbeelden hiervan
zijn: geheimhouding van persoonlijke informatie, gebruik van een IP-adres verhullende
‘VPN’, grondige screening van nieuwe leden en zorgvuldig kiezen van platformen.
Geïnteresseerden mailden naar een e-mailadres van ProtonMail: een op privacy gericht emailplatform.
Sommige platformen waren bedoeld voor outreach en hadden een publiek profiel. Hier
konden leden eventueel in contact komen met geïnteresseerden van buiten de beweging.
Nadat iemand ‘veilig’ was bevonden, werd hij uitgenodigd voor ‘inner circle’communicatiekanalen. Dit gebeurde vaak meer op platformen zoals Discord, Telegramchatgroepen, en chatdiensten Wire en Riot.144 Hier werd propaganda en nieuws verspreid.
Ook werd er gesocialized. Veel van deze platformen hebben inmiddels Atomwaffen Divisioncontent verwijderd. Als een platform uitvalt of als onveilig wordt gezien (bijvoorbeeld door
infiltratie), wijken gebruikers uit naar alternatieve platformen en proberen ze oude chats te
verwijderen. Soms is dit niet eenvoudig, omdat oud-leden het platform beheerden.
Zo bespraken leden van de Feuerkrieg Division-‘OpSec’ het volgende na een lek:
-

P1: “Found FKD discord server, and right now is reviewing it to see if there is
anything that can be damaging to FKD or to anyone of us. If there is something
and we don’t have any admins to delete the material, we will have to get discord
to delete it by reporting, yet I’m not sure how good of an idea this can be, since
they might review information and notify authorities.” …

-

P2: “Why not just nuke it?”

-

P1: “We could, but then if feds [federale politie] get logs of who joined (ips and
accounts) that can lead to more stuff. Best idea is to just make sure all active
users leave the server if there is nothing on it that can compromise anyone and
leave server dead.”

-

P2: “Using discord was a unequivocally bad idea.”145

3.4 De Feuerkrieg Division
Al snel volgden er nieuwe organisaties, geïnspireerd door de Atomwaffen Division. Onder
andere de Sonnenkrieg Division (afsplitsing van de Atomwaffen Division, vooral actief in het
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VK). En de Feuerkrieg Division (gebaseerd op de Atomwaffen Division, actief op meerdere
plekken in Europa). De Sonnenkrieg Division is door het VK aangemerkt als
terreurorganisatie. De organisatie is inmiddels verboden verklaard.146 Dit hoofdstuk richt
zich geheel op de Feuerkrieg Division (ook wel: FKD). Deze groep heeft namelijk de meeste
relevantie voor Nederland, aangezien er meerdere Nederlandse leden zijn.
Organisatie
De Feuerkrieg Division is opgericht in 2018. De Feuerkrieg Division heeft Europese wortels,
maar er zitten ook leden in de Verenigde Staten.147 De groep is opgedoken in België,
Engeland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Letland, Duitsland en Rusland.148 Het VK heeft de
Feuerkrieg Division aangemerkt als terroristische organisatie.149 Duitse onderzoekers
schatten de kerngroep in online groepen op dertig man.150 In totaal zouden zo’n tachtig
mensen (niet tegelijkertijd) tot nu toe lid zijn geweest.151 In de laatst gelekte chatroom
(actief tussen 16 januari en 4 maart 2020), gecreëerd omdat de oude gewantrouwd werd,
had de organisatie 35 leden. Hierbij zaten drie Nederlanders.152 De groep noemt zichzelf
‘leaderless’. Een conversatie tussen leden illustreert dit “P1: So this group is a democracy?
P2: to a degree. P3: More like a tribe, if half of the tribe agrees, we just lynch you.”153 De
leden gebruikten de berichtenapp Telegram, maar ook Gab,154 Discord en gamingplatform
Steam om mensen te bereiken.155 Later zijn ze overgegaan op Wire en Riot. Dit werd als
veiliger beschouwd. De Atomwaffen Division stelde voor om de Amerikaanse leden van de
Feuerkrieg Division over te nemen. En Europese rekruten door te sturen naar de Feuerkrieg
Division. De Atomwaffen Division wilde de Feuerkrieg Division ook wel als vazal (onderdeel)
absorberen. Dit weigerde de groep: de Feuerkrieg Division wilde geen ‘marionet’ worden
van de Atomwaffen Division.156 Ook steunde de groep het rechts-extremistische
Azovbataljon dat in Oekraïne vecht tegen Rusland.157 Enkele leden hadden het voornemen
zich hierbij aan te sluiten.158
Denkbeelden
De Feuerkrieg Division heeft vergelijkbare denkbeelden, dezelfde kunststijl en hetzelfde
taalgebruik als de Atomwaffen Division. De groep promoot Siege Culture en
accelerationisme.159 Ze steunt ook andere rechtsextremistische bewegingen, zoals de
Atomwaffen Division en de Sonnenkrieg Division.160 Ze ziet Brenton Tarrant, Dylann Roof,
Timothy McVeigh, Adolf Hitler en Anders Breivik als helden.161 De Feuerkrieg Division roept
op tot geweld tegen haar vijanden en ‘het systeem’. De groep gelooft dat Joden de
maatschappij beheersen. Ze beschrijft haar doel als: het stichten van een etnostaat voor
‘blanken’.162 De Feuerkrieg Division predikt haar leden zelfredzaamheid en survivalvaardigheden.163 Verder staat ze vijandig tegenover de EU,164 democratie, vrijheid165 en
pornografie (wat een middel zou zijn om ‘blanke’ mannen onder de duim te houden).166 Ze
promoot het zoveel mogelijk zwanger maken van ‘blanke’ vrouwen.167 De Feuerkrieg
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Division pleit voor opofferingsgezindheid en geweld als manieren om het huidige politieke
en culturele systeem te veranderen. De groep bekritiseert andere bewegingen (zoals de altright). Die beweging is volgens de Feuerkrieg Division te veel bezig met publieke opinie. En te
weinig met ‘diepgaande’ verandering.168
Geweldsdaden gelinkt aan de Feuerkrieg Division
De Feuerkrieg Division is verantwoordelijk voor meerdere incidenten. Zoals wapenbezit en
het voorbereiden van terroristische aanslagen.169 Een opvallend feit: een dertienjarige
jongen (pseudoniem ‘Commander’) is in Estland gearresteerd als één van de leiders van de
Feuerkrieg Division. Hij had instructies gedeeld om een bom te maken, sprak over
terreuraanslagen en wilde een terroristentrainingskamp organiseren. Ook hield de jongen
zich bezig met rekrutering en screening van nieuwe leden. De autoriteiten kunnen hem door
zijn leeftijd niet vervolgen, maar zoeken naar middelen om de jongen tegen zichzelf en
anderen te beschermen.170 Dit illustreert echter wel hoe jong de doelgroep is die via internet
bereikt kan worden. Leden geven in gelekte chats aan dat ze zich vooral richten op jongeren,
vooral ‘school shooter-types’.171 De eerdergenoemde ‘Commander’, zette de
minimumleeftijd op zestien. Jongere leden konden wel ‘initiates’ zijn.172 Deze werden niet
buiten de groep gehouden, zo kreeg een jongen instructies over hoe een synagoge schade te
berokkenen.173 174
Lijst met namen van veroordeelde personen geassocieerd met de Feuerkrieg Division
- Conor Climo (23), VS, 2019: voorbereiden bomaanslag op synagoge, een
antiracismeorganisatie of een gaybar.
- Jarrett William Smith (24), VS, 2019: besprak plegen van aanslag op CNN en
antifascisten.
Verdacht/niet vervolgd door leeftijd:
- Luke Hunter (21), VK: steun Feuerkrieg Division en aanzetten tot moord op LGBT+’ers,
Joden en mensen van kleur.
- *Anoniem* (leeftijd onbekend), Litouwen, 2019: verdacht van mislukte bomaanslag bij
een multinational.
- *Anoniem door leeftijd* (16), VK, 2019: voorbereiding terreuraanslagen.
- *Anoniem* (22), Duitsland, 2020: verdacht van voorbereiden ernstige geweldsdaden.
- HeilHitler8814 (13), Estland, 2020: recruiter en leider Feuerkrieg Division.
- Noah Licul (leeftijd onbekend), Kroatië, 2020: bekladden monument gevallen
antifascistische strijders.
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Gaming-cultuur en extremistisch wereldbeeld
Opvallend is hoe in (gelekte) chatbestanden ook bij de Feuerkrieg Division ‘gamification’ en
gaming-cultuur naar voren komt. Zo maken leden Minecraft-verwijzingen om een gewapend
conflict te beschrijven. Minecraft is een populair computerspel. PvP betekent ‘Player versus
Player’. Dit duidt op spelletjes waarin spelers tegen elkaar spelen, in plaats van bijvoorbeeld
tegen een computer.
-

P1: “Only go PvP mode in Minecraft once you have a diamond sword, diamond
armor, and all of the villagers are asleep” [‘diamond’ refereert aan de beste
wapens en bescherming in Minecraft]

-

P1: “As long as all members intend to go PvP mode on all kikes [Joden], niggers,
mudslimes, and race mixers, then I guess it's fine.”

-

Feldmeijer: [over aanslag in Hanau] “…killed his own mother and scored 9 points.
[negen mensen kwamen om] Bit of a let down tbh.” 175

Een ander aanwezig thema is misogynie.
-

P1: “Btw if i dont want to pay for sex, is rape my only choice?”

-

P2: “Practically yeah.”

-

P3: “Dates are too expensive so might as well get straight to the point.”

-

P5: “Exactly, The women we seek have their place already defined in the order of
things. Similarly the place of the woman who likes to be choked is already
defined, no doubt these women who enjoy such acts will be swept up along with
all the degenerates come rope day.” 176

De groep geeft ook persoonlijk advies over relaties en sport. Ook deze onderwerpen
verbinden de leden aan ideologie.
-

P1: “Oh dang, might try that, most of my diet is sugary lol mainly cuz most of the
days 2-3 Red Bull’s is all I eat in a day.”

-

P2: “if you can even dial that back a little you'll notice a difference for sure. try to
switch to water if at all possible, but ease into it ya know? don't just drop all of it,
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you'll never stick to it. little shit over time works … you'll get there brother, it's a
process. the reich wasn't built overnight, right?”177
Feuerkrieg Division in Nederland
In februari 2020 berichtten Amerikaanse antifascistische onderzoekers over het lek van
meerdere chats van de Feuerkrieg Division.178 Daarin komt informatie naar boven over een
Nederlander die medeoprichter van de groep zou zijn (‘Wolfram’). Ook wordt hierin duidelijk
dat een Nederlander (‘Feldmeijer’) een leiderschapsrol op zich heeft genomen. In de chat
zijn vier mensen als Nederlander beschreven: Wolfram (oprichter, vertrokken begin 2019),
Luftwaffe_Wilhelm, Feuerjugend en Feldmeijer (een referentie naar NSB’er Henk
Feldmeijer). Feldmeijer heeft zichzelf onder andere op de foto gezet met een Albert Heijntasje. Dit refereert vermoedelijk aan AH: Adolf Hitler. Op de achtergrond zijn posters met
teksten als ‘Baptize the world in a bloodbath’ en ‘You can’t spell Europe without rope’.179
Er zou in het voorjaar van 2020 aangifte gedaan zijn tegen Luftwaffe_Wilhelm. Feldmeijer is
met hem in contact: “He'd apparently said the the German Boomer [verwijst naar
aanslagpleger in Hanau in februari 2020 gericht op shishabars] from last week was a national
hero. This upset some fragile Antifa idiot who went and told the big strong policeman what
the nasty Willem had done. Muh feelingz was hurt, sir. Joking aside, I think he's fine as long
as devices havent been pinched.” Feldmeijer zegt te hopen dat hij er goed vanaf komt, en
dat Luftwaffe_Wilhelm zijn mond houdt. “I am hoping for a good out come if he keeps his
head down. Or he needs to go into full Boogaloo mode.”180 In extreemrechtse context duidt
‘boogaloo’ op een rassenoorlog.181

Chatberichten uit een Feuerkrieg Division-chat tussen 16 januari en 4 maart

In 2019 deed de Feuerkrieg Division rekruteringspogingen voor de vorming van een cel. Dit
was onder andere in de Benelux. In september 2019 deelde de groep een Nederlandstalige
flyer.182 Op 29 oktober deelde de Feuerkrieg Division er nog twee. 183
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Nederlandstalige posters uit 2019 in het Telegramkanaal van de Feuerkrieg Division

Ook werd in november 2019 de woon-werkroute van premier Rutte gedeeld, net als het
woonhuis van GroenLinks-politicus Jesse Klaver. Dit gebeurde in de Telegram-groep van de
Feuerkrieg Division. Op het plaatsingsmoment had het Telegram-kanaal zo’n zevenhonderd
volgers.184

Doelwitten gepost in het Telegram-kanaal van de Feuerkrieg Division

In december 2019 werden in hetzelfde kanaal foto’s gedeeld van een Nederlandse ‘nieuwe
rekruut’ die propaganda- en rekruteringsposters plakte. In de fotoreeks staat de man met
een nazivlag en een schedel-gezichtsbedekking. Op de posters staan de volgende teksten:
‘Door het vuur blijft men puur’, ‘Kill the kikes, save the whites’, ‘Follow your idols, follow
your dreams [illustratie van Hitler en Feuerkrieg Division-strijder]’, ‘Jesse is gay [hakenkruis]’,
‘Join by word or by sword’, ‘Hitler or hell’ en ‘Its ok to genocide subhumans’.185 Op een bord
op de foto staat de plaatsnaam Baarn. De website van het lek identificeert deze man als
Luftwaffe_Wilhelm.186 De tijd van zijn deelname in de groep (januari 2020) lijkt te kloppen
met het moment dat de foto’s gepost zijn (30 december 2019). 187
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2019: Nederlandstalige FKD-flyers in het Telegram-kanaal van de Feuerkrieg Division

De ondergang
Als er later nog meer leden gearresteerd worden, stijgt de spanning in de groep. Op 15
januari 2020 post de Feuerkrieg Division dat ze stopt met de werving van nieuwe leden, voor
een ‘undefined amount of time’. Dit doet ze omdat er net een golf van arrestaties is
geweest. Het laatste bericht op het ‘officiële’ Telegram-kanaal dateert van 6 februari
2020.188 Op 4 maart 2020 creëren niet-gearresteerde aanhangers een nieuw
communicatiekanaal in Riot. Omdat ze bang zijn dat het vorige kanaal gecompromitteerd is
door de arrestatie van ‘Commander’.189 De aanhangers spreken hier ook over rebranding,
waarin ze bespreken hoe ze zich willen presenteren. Dit blijft uitgesproken militant:
-

P1: “As long as all members intend to go PvP [player versus player] mode on all
kikes, niggers, mudslimes, and race mixers, then I guess it's fine. I just don't want
to give off the impression we've become docile in any way.”

-

P2: “Depends on how we want to rebrand I don’t think we will ever drop
militarism since that’s the most effective way of dealing with things. We will have
more subtle methods, but militarism and terror are our strongest weapons.”190

Later besluiten ze: als ‘brand’ is de Feuerkrieg Division het niet waard om te behouden. En
dat deze als geïnfiltreerd beschouwd moet worden. Over de toekomst zeggen ze: “Yep, we
are publicly dead, and was no information that FKD members are going to do something. But
it’s just logical that they would join other divisions and so on…”191 En: “my understanding
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was we "dissolved" publicly but are rebranding/reorganizing here to come out eventually
with a new group.” 192
Door een arrestatiebevel dat tegen hem is uitgevaardigd, stopt ‘Azazel’. Hij is op dat moment
de leidersfiguur. Hij draagt de rechten om leden te kunnen verwijderen over aan de
Nederlandse Feldmeijer. Hiermee krijgt deze in zekere mate een leidende functie in de
groep. Feldmeijer neemt het voortouw in de herorganisatie van de groep na een lek. Een
antifa-platform schreef een artikel over de Feuerkrieg Division, en de groep is bang dat na
arrestaties politieagenten insider-accounts overnemen. Dit is niet zonder reden: eerder
waren er links verstuurd, na de overname van het account van Commander. Als iemand deze
links opende, kon de afzender (de groep had het vermoeden dat het de politie was) zien wie
de site bezocht. Dit werd snel herkend als een val. Het zorgt voor stress en wantrouwen in
de groep. Leden proberen de oude chats te verwijderen. Ook denkt de groep na over hoe je
in een nieuwe groep leden grondig kan ‘screenen’. Oftewel: onderzoeken of ze geen
infiltrant zijn. De internationale arrestaties hadden effect. Dit destabiliseerde de organisatie
en creëerde paranoia. De groep sluit deze chat af met de woorden:
-

P1: “Sieg Heil to all our brothers that were lost on the way”

-

P2: “hail victory to them”

-

P3: “F; Sieg Heil to all Saints, past and future”

-

P4: “ ^ this...if the feds didnt get us the wuflu was bound to... get your skull masks
on bois and READ SIEGE” [‘wuflu’ refereert aan corona]

-

P2: “READ SIEGE OR DIE”

-

P5: ”Join by words or the sword”

3.5 Einsatzgruppe Europa
In april 2020 wordt een Telegram-kanaal gemaakt met de naam ‘Einsatzgruppe Europa’. Het
logo is een doodshoofd met botten, op een schild met een hap uit een hoek. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog werd dit gebruikt door de 3. SS-Panzer-Division Totenkopf. Een eerste
bericht van 13 mei beschrijft een onheilspellend wereldbeeld. Hierin wordt ook het in brand
steken van 5G benoemd. De ‘(((…)))’-tekens wijzen op gepercipieerde ‘Joodse’ invloed.193
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In ditzelfde kanaal wordt opgeroepen om ‘Siege’ te lezen. Er wordt Nederlandstalige
propaganda verstuurd die verwijst naar de holocaust. Het kanaal post aankondigingen van
een nieuwe groep. Het account stuurt een propagandavideo van BitChute (een alternatief
voor YouTube) en een e-mailadres van ProtonMail (een versleutelde e-maildienst). Beide
platformen werden ook gebruikt door de andere Division-groepen.

Aankondiging in juli 2020 door ‘Feldmeijer’

In juli 2020 post een account met de naam ‘Feldmeijer’ op het socialemediaplatform Gab
dezelfde afbeeldingen en filmpjes, op ongeveer dezelfde momenten. Dit account deelt een
bericht van de extreemrechtse organisatie Erkenbrand, de white supremacy-beweging ‘The
Hundred-Handers’ en de extreemrechtse beweging ‘Defend Europa’. Ook deelt hij
antisemitische en pro-nazistische content, waarin het vermoorden van Joodse mensen
verheerlijkt wordt. De accountnaam ‘zegiklekkerniet’ kwam ook voor in chats van de
Feuerkrieg Division.194

Aankondiging in mei op het Telegram-kanaal van de Einsatzgruppe
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De meest recente berichten zijn van eind juli 2020. Het Telegram-kanaal heeft dan zes
volgers. Het is onbekend of dit dezelfde Feldmeijer is van de Feuerkrieg Division, en of dit
een serieuze poging tot oprichting van een nieuwe groep is. Dit kan wel gezien worden als
illustratie van het feit dat ook in Nederland deze (op Siege Culture gebaseerde) beweging
leeft.

Aankondiging in juli 2020 door ‘Feldmeijer’

Hoe serieus deze bewegingen zijn, blijft een vraagstuk. Zelfs een leider binnen de Feuerkrieg
Division beschreef zijn organisatie als ‘a half joke organization where most members don’t
do anything’.195 In de chats van de organisatie gaat het er vaak over of iemand ‘echt’ is, of
een LARP’er. Dit laatste betekent live-action role-playing. LARP duidt vaak op een hobby
waarbij iemand zich voordoet als een personage in een verzonnen verhaallijn. Hier gaat het
om de vraag of andere militanten echt gaan handelen, of spelen alsof ze dat zouden doen.
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Tegelijk volharden leden ook in het doel van de Feuerkrieg Division:
-

P1: “We need to stick to being a revolutionary national socialist group. We do not
want people on the right joining us, only dedicated revolutionaries.”

-

P2: “I agree here. We originally gathered here for revolutionary purposes, we must
continue the legacy of what FKD was based on.” 196

3.6 Afsluitend
De groepen beschreven in hoofdstuk 3 zijn voorbeelden. Op Telegram zijn kanalen van
andere door ‘Siege’ geïnspireerde groepen te vinden.197 Deze kanalen volgen en liken elkaars
berichten. De kans is groot dat ook deze groepen maar een kortstondig leven zullen hebben,
waarna weer nieuwe groepen hun plek innemen. Daarom is het ook goed om met een
bredere blik naar dit soort groepen te kijken: niet als groep maar als fenomeen.
Het blijft lastig om in te schatten welke van deze groepen serieuze plannen hebben voor
aanslagen. Wel dragen al deze groepen bij aan de verspreiding van de ideologie en de
rekrutering van mensen in de beweging. De NCTV noemt in zijn Dreigingsbeeld Terrorisme
Nederland 52 het ‘Siege-narratief waar ook Nederlandse jongeren zich aan laven […]
verontrustend’. 198 De instantie noemt de ‘presentie van Nederlanders zeer gering’199 en het
Nederlandstalige rechtsextremistische landschap ‘klein’.200 Ze waarschuwt dat het risico
vooral uitgaat van eenlingen, niet van groepen. Wel raadt de NCTV aan deze internationale
online ontwikkeling ‘nauwgezet te volgen’.201
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4. Slotwoord
De extreemrechtse ideologie heeft een gewelddadig aspect dat oproept tot strijd, revolutie
en/of aanslagen: het accelerationisme. We vinden dit sterk terug in twee fenomenen: de
single actors van de alt-right en de Siege Culture-beweging. Deze publicatie had als doel:
deze fenomenen beschrijven, en illustreren hoe deze zich in Nederland manifesteren.
Niet iedereen die een extreemrechts wereldbeeld heeft, pleegt gewelddadige misdrijven.
Toch is verheerlijking van rechts-extremistisch geweld wel iets om alert op te zijn. De
beschreven rechts-extremistische fenomenen (single actors uit de alt-right en de Siege
Culture) zijn twee huidige fenomenen die online vooral populair zijn bij jonge mannen. En
ook impact hebben qua geweldsdreiging (wat voornamelijk in de VS tot uiting is gekomen).
Deze fenomenen hebben in Nederland nog niet tot geweld geleid, maar de (internationale)
fenomenen leven wel in ons land. Ondanks dat de aanwezigheid van rechts-extremisme in
Nederland (naar wat bekend is) geen grote vormen aanneemt, is de eventuele impact van
een extremistische daad wel groot. Je bewust zijn van de fenomenen kan helpen eventueel
geweld te voorkomen: door signalen op tijd op te vangen. Zijn deze fenomenen bekend bij
professionals die de signalen analyseren?
Ook illustreert deze publicatie dat de scheidslijn tussen ‘de grenzen opzoeken’, ‘humor’ en
een serieuze geweldsdreiging dun is. Een goede kennis van de ideologische inhoud kan
helpen om een analyse te maken gebaseerd op feiten. Kennis van de norm en van de
afwijking (binnen bijvoorbeeld online cultuur) maakt het verschil tussen een nuttig signaal
en vals alarm. Zijn hiervoor de norm en de afwijking, met bijbehorende symbolen en
narratieven, voldoende bekend bij professionals?
Als laatste roept deze publicatie vragen op over de online aanwezigheid van rechtsextremisten. Zij vormen een dreigende groep, die andere internetgebruikers kan benaderen.
Is de maatschappij genoeg weerbaar?
Wij van NTA proberen aan oplossingen voor deze vraagstukken te werken, en hopen u daar
te treffen.
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Bijlage 1: ‘Aanknopingspunten bij signalering’
Deze bijlage geeft professionals aanknopingspunten in de signalering van de Siege-beweging.
Neem in acht dat sommige van deze signalen ook voorkomen bij andere rechts-extremisten.
En dus niet exclusief zijn voor de Siege-beweging. Daarnaast zijn populaire symbolen in de
recht-extremistische scene mogelijk ook in trek bij andere (sub)culturen, zoals motorclubs.
Of zijn symbolen slechts esthetische uitingen. Deze bijlage geeft geen alomvattend overzicht,
maar wil de professional bewust maken van enkele veelvoorkomende uitingen die populair
zijn binnen de Siege-beweging.
Voor de professional is van belang: een enkele uiting is niet voldoende om een persoon te
duiden. Een uiting kan aanleiding zijn voor een onderzoek. Maar een enkele uiting mag geen
basis vormen voor een eindoordeel. Pas in combinatie met onderzoek naar de denkbeelden
van het individu kan er een oordeel gevormd worden.
Visuele signalen:

Propaganda heeft vaak
een rood-zwart-witte stijl
met een hoge
geweldsfactor

Op logo’s van ‘divisies’ staan
diverse symbolen: vaak op een
‘schildje’, maar een ‘ruit’ komt
ook voor

Binnen de Siege Culture
wordt het ‘schedelmondmasker’ vaak
gedragen op foto’s

Signalen in denkbeelden:
-

De overtuiging dat de ineenstorting van de samenleving wenselijk of nabij is.

-

De overtuiging dat geweld tegen mensen van kleur, Joden, LGBT+’ers en politieke
vijanden legitiem is.

Signalen in handelingen:
-

Voorbereiden op de ‘ineenstorting van de samenleving’.
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-

Voorbereiden op een gevechtssituatie.

-

Een sterke focus op (online) privacy, bijvoorbeeld door een tweede telefoon aan te
schaffen of eigen online profielen te wissen.

-

Een nieuwe toewijding aan een online vriendengroep, afsluiten voor de offline
wereld en een vijandsbeeld tegen mensen die eerder vertrouwd waren.

Andere signalen:
-

Literatuur: ‘Siege’ van James Mason en de Iron March-boeken.

-

Helden: James Mason, Ted Kaczynski, en de eerdere aanslagplegers: Anders Breivik,
Dylann Roof, Robert Bowers, Brenton Tarrant, John Earnest, Patrick Crusius, Philip
Manshaus, Stephan Balliet.
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