
03/08/2018, 08)47Telegraaf-i - 3 augustus 2018 - Jihadistenclub  kind aan huis

Page 1 of 3https://www.telegraaf.nl/telegraaf-i/7eu/NVctU

Binnenland 3 augustus 2018

EL TAWHEED

GEMEENTE EN POLITIE LIETEN BERUCHTE      MOSKEE ONDANKS VERDACHTE
INFORMATIE ONGEMOEID

Jihadistenclub  kind aan
huis
De beruchte El Tawheed-moskee in Amsterdam was een thuishaven voor
een aanstormende groep IS-gangers, ronselaars en aanslagplegers.
Gemeente en politie lieten de moskee met de ’jihadclub’ ongemoeid.
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Op de groepsfoto in de El Tawheed-moskee, gepost op de website 4chan.org, identificeren
politiebronnen vier zware jongens in extremistische kringen. Het zijn, rond een El Tawheed-
bestuurder: Baraa Ibrahim Ahmad (linksboven), Keith Rienksma (linksonder), Omar Hmimi
(rechtsboven) en Abderrazak A. O. (rechtsonder).

Een foto laat zien wat zich binnen de muren van het gebedshuis afspeelt. Een groep
mannen zit aan de voeten van een centraal figuur op een verhoging. De man, die door
politiebronnen wordt geïdentificeerd als een bestuurder van de El Tawheed, is omringd
door leerlingen. Van vier van zijn toehoorders is de identiteit bekend.

Het gaat om zware jongens in extremistische kringen. Ze staan op dat moment op het
punt om zich bij IS aan te sluiten of aanslagen te plegen. Een van hen zal na het maken
van de foto in Amsterdam een aanslag plegen met een brandbom, een ander was bezig
een explosief te maken.

Afspraak

De El Tawheed staat al twintig jaar te boek als een van de meest radicale gebedshuizen
van Nederland. Vreemd genoeg kan de politie er niet zomaar binnen lopen. In de El
Tawheed-moskee is de politie niet welkom, staat in een document. De houding is
gesloten en de wijkagent kan alleen langs als er een officiële afspraak is met het
bestuur. Dat sluit aan bij het verhaal van een oud-politieman, die zegt dat er een
onderlinge afspraak was met de moskee dat alleen Marokkaanse agenten naar binnen
zouden gaan.

Politie en gemeente lijken niet te weten wat ze met dit broeinest aan moeten. In
antwoord op raadsvragen antwoordde het college in januari nog dat er in Amsterdam
’geen signalen zijn dat moskeeën onvoldoende bereid zijn om radicalisering tegen te
gaan dan wel te rapporteren en bestrijden’.

Tegelijkertijd signaleert de politie dat er sprake is van ’ronselaars’. De politie lijkt de
informatie over de moskee ook niet goed op een rijtje te hebben. In een overleg met de
gemeente stelde de politie recent dat zij geen informatie hebben dat er ook jihadisten
en Syriëgangers in de El Tawheed kwamen. Daarover zit echter wel degelijk informatie
in de politiesystemen.

De onthullingen over deze moskee passen in een lange serie. Al sinds 2000 was er
sprake van extremistische boeken en preken, de moordenaar van Theo van Gogh kwam
er regelmatig en er waren banden met een Saoedisch terreurfonds dat banden met Al-
Qaeda onderhield. Een jongerenwerker uit de moskee werd in België veroordeeld voor
terreur.
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Na uitgebreide waarschuwingen zou de moskee een meer ’gematigde’ koers gaan varen.
Maar bij de politie ligt informatie dat buurtbewoners melden dat in preken Israël en
Amerika worden verketterd. In mei dook de extremistische prediker Fawaz Jneid uit
Den Haag op. De politie duidt een imam uit de El Tawheed-moskee aan als iemand die
’een prominente rol vervult in de jihadistische beweging in Nederland’.

Ook de beruchte prediker Abdul-Jabbar van de Ven houdt er lezingen. Hij schreef in
juli naar aanleiding van de belaging van een moslima dat gelovigen moesten waken
over hun vrouwen ’vooral in buurten of dorpen waar weinig of geen moslims wonen’.
Om zich te beschermen moesten ze zich bewapenen met pizzasnijders ’om een gezicht
te verminken’ en pennen om ’een oog of nek te doorboren’.

Uit politiebronnen blijkt dat er in 2016 al een voorstel is voorbereid om een
strafrechtelijk onderzoek te beginnen tegen El Tawheed. Volgens politiebronnen heeft
politie-inspecteur Hero Brinkman opdracht gekregen om dat te beginnen. Brinkman
wil niet reageren. Inmiddels is er nieuwe informatie dat politie en gemeente bezig zijn
een plan op te stellen voor de moskee.

Moskeevoorzitter Mahmoud el-Shershaby, die zelf ooit joden en christenen ’brandhout
voor de hel’ noemde, ontsteekt in woede als hij met de foto van de jihadclub in de
moskee wordt geconfronteerd. Kent hij Omar Hmimi? Nee, zegt hij na een lichte
aarzeling. Kent hij Keith Rienksma, die al zeker tien jaar rondloopt in de moskee? „Nee,
die ken ik niet.” Baraa Ibrahim Ahhmad? „Nee, die ken ik niet. Heb ik niet gezien.”

„Er mag hier in de moskee niemand slapen”, voegt hij toe, terwijl op de foto matrassen,
dekbedden en kussens zijn te zien. „We hoeven niet te weten wie wat doet”, raast een
andere bestuurder. „Mensen komen hier alleen om te bidden.”


