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SYRIË: NEDERLAND JIHADISTENVRIEND 

Door Willy Van Damme op 20 september 2018 

De vlaggen van terreurgroep Ahrar al Sham (links), 
het zogenaamde Vrije Syrische Leger (midden) en 
al Qaida (rechts) broederlijk naast elkaar. Zoek de 
gematigde jihadisten. 
 

Wat insiders reeds lang vermoeden is de 
voorbije dagen duidelijk geworden. De 
Nederlandse regering steunt al jaren met 
militair materieel de salafistische 
terreurgroepen in Syrië. Was dat vanaf 2011 
voor zover bekend alleen via politieke en 
diplomatieke steun en via de propaganda van 

de in wezen regeringsgetrouwe massamedia dan ging dat daarna verder. 

Volgens het dagblad Trouw en het televisieprogramma Nieuwsuur gebeurde dit vanaf 2015 
immers ook onder meer via de levering van voor die terreurgroepen cruciale 
communicatieapparatuur en pick-ups. 

Waarop zij dan door andere landen van de westerse alliantie geschonken wapens monteerden en 
eventueel gebruikten om te folteren gevangenen te vervoeren of hun eigen troepen naar het front 
te brengen. Een oorlogsmisdaad lijkt het. 

Witwasserij Ko Colijn 

 

In totaal ging het volgens die informatie om 25 miljoen 
euro aan materiaal waaronder eveneens laptops en 
pakken ander materieel bruikbaar voor een leger. Dit dan 
bestemd voor 22 groepen waarvan er echter maar twee 
namen tot heden bekend raakten. Feiten die de regering 
van Mark Rutte (VVD) niet betwist. 
 

 

Bron >>  
 

 

http://www.novini.nl/syrie-nederland-jihadistenvriend-1/


BELGISCH GELD VOOR TERREUR 

Uit een rapport van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) is gebleken dat er vanuit dit 
land jaarlijks een pak geld stroomt naar internationale 
terrorismenetwerken. In 2009 konden de 
politiediensten beslag leggen op liefst 7,34 miljoen 
euro, geld dat diende om aanslagen te plegen en 
terroristische organisaties financieel te steunen. Zoals 
Gazet van Antwerpen schrijft, is dat bedrag volgens 
het gerecht slechts het topje van de ijsberg.  

“Veel geld wordt zogezegd gestort voor 
liefdadigheidswerk in het Midden-Oosten, maar wordt 

daarna doorgesluisd naar rekeningen van terroristische organisaties”, aldus de krant, die eraan 
toevoegt dat de grootste bedragen bij elkaar worden gebracht via illegale activiteiten zoals drugs- 
en mensenhandel, afpersing en diefstal. Eigenaars van nacht- en telefoonwinkels zouden echter 
ook vaak grote sponsors zijn.  

Bron >>  

 
 

EUROPESE STEUN AAN AL QAIDA 

door Willy Van Damme op 4 mei 2019 

De Britse regering gaat stoppen met haar hulpprogramma aan de Syrische provincie Idlib dat via het 

Department for International Development liep, de overheidsdienst voor ontwikkelingshulp van de Britse 

regering. Voor dit jaar voorzag de Britse regering hiervoor 152 miljoen pond, zo’n 177 miljoen euro. 

 

Maar met het publiek maken van die regeringsbeslissing bewijst de regering in London wel officieel dat ze al 

Qaida financieel steunt. Eerder met goederen en sinds een tijd met pure financiële steun. Geld komende dus 

van de Britse belastingbetaler. 

Financiële steun 

Terwijl die Britse ‘regeringshulp’ vroeger in essentie goederen betrof, was men sinds een tijd overgestapt op 

het geven van geld. Dit jaar normaal goed voor 177 miljoen euro. Waarvan dus een aanzienlijk deel de 

koffers van al Qaida ging vullen. Met als vraag hoeveel geld er zo sinds 2011 vanuit Londen naar al Qaida 

vloeide. 

Natuurlijk is dit qua steun aan de terreur maar het topje van de spreekwoordelijke ijsberg. Zo is er 

natuurlijk de militaire hulp die vermoedelijk via de geheime diensten liep, de hulp aan de door de Britten 

opgerichte Witte Helmen, de Mayday Rescue Stichting, en de steun aan projecten van allerlei 

hulporganisaties. En ook hier verdween dus een aanzienlijk deel richting al Qaida. 

 

https://www.vlaamsbelang.org/belgisch-geld-voor-terreur/
http://www.novini.nl/author/willy-van-damme/


‘Liefdadigheid’ 

Typerend voor de Britse attitude is dat men al Qaida in Syrië, waaronder in Idlib, en desnoods ook elders kan 

bevoorraden, desnoods zelfs gasmaskers. Dit via One Nation, een ngo met burelen in onder meer Leicester. 

En alhoewel de leiding ervan al meerdere malen met de overheid problemen had blijft One Nation officieel 

geregistreerd als een liefdadigheidsinstelling en laat de overheid betijen. 

Bron >> 

 

 

GIFGASAANVALLEN: WESTERSE MEDIA DOORGEEFLUIK AL QAIDA 

Door Willy Van Damme op 24 april 2017 

De dokter Shajul Islam die het verhaal bracht is gekend om zijn crimineel verleden en 
samenwerking met Al Qaida. 

Uit zijn twitteraccount (7) blijkt trouwens dat Shajul Islam in contact staat met de Britse ngo One 
Nation, een islamitische hulporganisatie met adressen in Leicester en Batley. Via deze kan men 
voor zijn werk (en dat van al Qaida?) stortingen doen. 

Op 1 april, vier dagen voor die vermeende gifgasaanval, bleek die ngo trouwens tien gasmaskers 
aan hem te hebben geleverd. Naast dan Artsen Zonder Grenzen die er die dag ook leverde. 
Allemaal juist op tijd voor de Grote Dag. Toeval? Wie gelooft dat? 
 
Helderziende Feras Karam 

Het verhaal van Shajul Islam is echter verre van de enige reden waarom er hier aan dit 
gifgasverhaal een geurtje hangt. Zo is er natuurlijk het feit dat dit gebied bezet wordt door al Qaida 
en zij dus qua informatie alles onder controle heeft. Wat een normaal mens toch achterdochtig 
moet maken en veel vragen zou moeten doen stellen. 

De journalist Feras Karam, sterreporter van de 
televisiezender Orient News, een vanuit de Verenigde 
Arabische Emiraten opererende jihadistennieuwszender, 
wist al op 3 april te melden dat er op 4 april een 
luchtaanval met gifgas ging plaatshebben. En dit niet met 
raketten of granaten maar dus zelfs met een 
luchtbombardement. Een slimme jongen die Feras Karam. 

Zo is er ook nog de tweet van een zekere Feras Karam, een 
topreporter van Orient News, een jihadistische 
propagandazender die werkt vanuit de Verenigde 
Arabische Emeritaten. Deze Feras Karem wist op 3 april om 
17 uur fier te melden dat men de volgende dag in de 

provincie Hama, dus vlakbij Khan Sheikhoun, een reportage gaat maken over het gebruik van 

http://www.novini.nl/europese-steun-aan-al-qaida/?fbclid=IwAR2q_M4ke_oQezy93vUVvq7cxly4vDO5bFDWshvuU6EyDwxvc_7_LXHPf_c
https://i0.wp.com/www.novini.nl/wp-content/uploads/2017/04/feras-karam-tweet-cw-3-april-17-uur.jpg


chemische wapens daar. Vreemd want er waren hier tot dan nog geen dergelijke verhalen te 
horen. 

Een helderziende man dus die zelfs wist dat er een luchtaanval ging plaatshebben met gifgas. Wat 
later wordt dat dan bij een volgende tweet een verhaal over chloorgas. De echtheid van die tweets 
worden ook door niemand betwist. 

Wel worden ze zoals steeds door de massamedia doodgezwegen. Het is een traditie. Maar wie dit 
koppelt aan de op 1 april toegekomen zending van een set gasmaskers krijgt inderdaad de indruk 
dat die jihadisten wisten dat er wat stond te gebeuren. 

Bron >>  

 

 

SYRIË – RUSSISCHE BESCHULDIGINGEN TEGEN BELGISCHE MILITAIRE VEILIGHEIDSDIENST 

Door Willy Van Damme op 1 april 2019 

Consternatie bij de nieuwsdienst van de VRT zaterdag toen 
het verhaal uitlekte over de Russische beschuldigingen aan 
het adres van onze militaire veiligheidsdienst, ADIV, dat zij 
betrokken zouden zijn bij het opzetten, samen met de 
vrienden uit Frankrijk, van een nepaanval, false flag, met 
chloorgas in de Syrische provincie Idlib. 

Een plan waarbij men volgens die beschuldigingen ging 
samenwerken met de Syrische tak van al Qaida en haar 

partner de Witte Helmen, de zogenaamde hulporganisatie vermoedelijk opgericht door de Britse geheime 
dienst MI6. 
 
Een journalistieke stelregel is dat men alle verhalen, hoe gek klinkend ook, onderzoekt of er eventueel iets 
van waar is. Hoeft hier dus niet. Een verhaal kan gebracht worden door een onbetrouwbare man en op het 
eerste zicht ongeloofwaardig lijken, dan toch wil dat nog niet zeggen dat dit gelogen is. Pas na onderzoek 
kan er eventueel duidelijkheid zijn. 
 
Bron >>  

 

MOSLIMTERRORISME 

André Gonsalis, 19 november 2014 – Het Vonk 

 

De opkomst van afgrijselijke organisaties zoals IS hebben bitter weinig te maken met lokale 

omstandigheden. Vele “radicaal islamistische groepen” werden vroeger gesteund en zelfs opgezet door de 

Verenigde Staten en haar geheime dienst de CIA. De moslimbroeders in Egypte bijvoorbeeld werden in de 

http://www.novini.nl/gifgasaanvallen-westerse-media-doorgeefluik-al-qaida/
http://www.novini.nl/syrie-russische-beschuldigingen-tegen-belgische-militaire-veiligheidsdienst/


jaren 50 en 60 van de vorige eeuw gepromoot in een poging om het progressieve regime van Nasser te 

bestrijden. De Taliban zelf kreeg de steun van de CIA in de strijd tegen de revolutie en later de invasie van de 

Sovjet-Unie in Afghanistan. 

En het is even typisch dat de monsters die de CIA zelf creëert zich later tegen de VS keren. Om een 

voorbeeld uit een ander werelddeel geven: in Zuid-Amerika werden talloze schurken door de CIA 

bewapend en betaald. Eén daarvan was de Panamese dictator Noriega. Over hem zei ex-VS president 

Nixon: „Ja, het is een smeerlap, maar het is onze smeerlap”. Onder Reagan werd Noriega nog gebruikt om 

de revolutie in het nabije Nicaragua en El Salvador te saboteren. Toen hij later weigerde alle dictaten van 

de VS uit te voeren werd hij afgezet door de VS via een militaire invasie in Panama.„Om de democratie in 

Panama te herstellen” natuurlijk. Deze invasie werd eind 1989 uitgevoerd onder het presidentschap van 

George Bush senior. Diezelfde Bush, toen hoofd van de CIA, had Noriega voordien honderdduizenden 

dollars betaald. De hypocrisie van het Amerikaans Imperialisme is inderdaad weerzinwekkend! 

IS beweert dat haar bewind gebaseerd is op de Islam. Of toch op een Soennitische variant ervan, want 

andere Islamieten (zoals de Sjiieten) worden door hen evengoed uitgemoord. 

In feite heeft het fenomeen IS veel meer te maken met de globale crisis van het kapitalisme dan met 

godsdienst. De IS heeft meer gemeen met Breivik dan met religieuze teksten die 1400 jaar oud zijn. 

De contrarevolutie in de Arabische wereld echter heeft duidelijke en sterke aanhangers. Saoedi Arabië in de 

eerste plaats. De financiële en menselijke banden van dat land met Al Quaida, IS en soortgenoten zijn 

overduidelijk. Dit land van de walgelijk rijke oliesjeiks kent een zeer strenge (Salafistische) vorm van de 

Islam. Maar dat is niet de reden waarom zij tussenkomen. Enkel omdat de Arabische revoluties hun 

rijkdommen en macht bedreigen doen ze er alles aan om ze te laten mislukken. Eén van de methodes die ze 

gebruiken is ze te laten ontsporen tot een sectair religieus conflict tussen sjiieten en soennieten. 

 

Bron >> 

 

RECHTEN: HOE EEN FRONTGROEP VAN DE OPPOSITIE DE GO-TO-MONITOR VAN 

WESTERSE MEDIA WERD.  

Topmedia-media wenden zich tot het Syrian Network 
for Human Rights (SNHR) voor cijfers over 
sterfgevallen en detenties, en wijzen nooit op de 
naadloze verbinding van de groep met de Syrische 
oppositie, de steun die het ontvangt van staten die 
oorlog voeren tegen het land, of zijn open lobby voor 
de VS militair ingrijpen. Door Max Blumenthal 
 

Dit is deel één van een onderzoek naar door de overheid gefinancierde, aan oppositie gekoppelde 
NGO's die zich voordoen als onpartijdige waarnemers en onderzoekers van het Syrische conflict 

Lees verder >>  

https://www.vonk.org/over-moslimradicalisme.html
https://thegrayzone.com/2019/06/14/syrian-network-for-human-rights-opposition-snhr/?fbclid=IwAR0QPxF8CZImU3P0kbG2W67AkV30MKlzkvkOt-mtJWwJWiJM8A60onF1agA

