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2013/2014: Abou Hafs haalt geld op voor terroristen 
(stond toen al te boek als sympathisant van extremisten). 
2015: ‘mijn’ burgemeester is nog wat naief.
2019: Abou opgepakt. 

PS: zie in Hilversum vrij veel activistische orthodoxe 
moslims voor zo’n dorp. Hoe komt dat eigenlijk?

 · 18hNRC @nrc
De invloedrijke salafistische imam ‘Abou Hafs’ uit Hilversum is verdachte in een 
groot onderzoek naar financiering van de Islamitische Staat. 
nrc.nl/nieuws/2019/11…
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· 5hSywert van Lienden @Sywert
Replying to @Sywert
Voorbeeld: actiegroepjes als 'Moslim in Dialoog' die mensen intimideren 
en steun voor IS-gangers uitspreken. Opereert vanuit zelfde moskee als 
Abou Hafs. Die zelf dan weer actiegroep 'Bewust Moslim' heeft (maakt bv 
filmpjes over terroristenafdeling Vught)

Moslims in Dialoog duldt geen enkele tegenspraak
Actiegroep: Moslims die zich negatief uitlaten over de radicale islam, 
kunnen rekenen op intimidatie. Actiegroep Moslims in Dialoog rekent …
online af met ‘afvalligen’.nrc.nl

2 10 13

· 5hSywert van Lienden @Sywert
En dat soort clubjes kom je dan met enige regelmaat gewoon op straat 
tegen, met flyeren of een standje. Nog zo'n voorbeeldje: de 
antidemocratische koranlessen waar Nieuwsuur laatst uitzending over 
had. Drie scholen in Hilversum. College B&W weet van niets:

Hilversum weet niets van scholen met strenge kora…
De gemeente Hilversum weet niets van scholen waar 
lessen met 'salafistische invloeden' wo

nhnieuws.nl

4 10 17

· 5hSywert van Lienden @Sywert
Nog zo'n voorbeeld. Deze Abou Hafs (die fondsen ophaalt voor IS) hield 
extreme bijeenkomsten op 4 mei en na herdenking februaristaking. Dat 
zou volgens burgemeester 'iets voor de liefhebber' zou zijn en waarover 
goed gesproken zou zijn in t 'bondgenotenoverleg'. Zie je de trend?

1 9 15

· 5hSywert van Lienden @Sywert
Nog een voorbeeld uit 2014: "Jermaine W. vertrok onlangs naar 
terreurgroep IS. Hij blijkt leider van een stichting voor les in de Arabische 
cultuur, die deel is van een Goois netwerk." Voorzitter: Abou Hafs. 

Serieus: wat is hier a/d hand in Hilversum?

Jihadist Jermaine W. leidde een onderwijsorganisatie
nrc.nl

2 14 17

· 4hSywert van Lienden @Sywert
Nog zo eentje uit 2018: imam met een Haags gebiedsverbod Fawaz Jneid 
(wegens gevaar voor de jeugd) houdt lezing. Blijkt in zelfde gebouw te zijn 
als Israelische ambassade. Wilt 'ie niet. Wijkt uit naar.. Hilversum. 
Uitnodiging en gespreksleider: Abou Hafs. ad.nl/den-haag/confe…

2 7 12

· 4hSywert van Lienden @Sywert
De grap is: zelfs een club als het Amsterdamse Haga Lyceum wil zich niet 
associeren met Abou Hafs. Solliciteerde daar als leraar, kreeg de baan 
niet. Docent liet filmpje van Abou Hafs zien i/d klas, werd direct ontslagen

Haga Lyceum stuurt docent weg voor tonen filmpje omstreden prediker
De directeur van de school zegt niet geassocieerd te willen worden 
met de betreffende internetimam.

nos.nl
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· 4hSywert van Lienden @Sywert
Hebt u dat ook weleens, dat je met een willekeurige vlag zwaait die 
"toevallig" ook het logo vormt van een terreurorganisatie? #dtv
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