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De gemeenteraad

Het raadslid, de heer G.H.M. Wijsmuller heeft zich, naar aanleiding van het bezoek van wethouder A.J. Hilhorst
aan het gebouw van de Stichting Turk Islam Vakfi aan de Schalk Burgerstraat 229, per brief van
22 februari 2002 met drie vragen tot de voorzitter van de raad gericht.
Ingevolge het bepaalde in artikel 15, lid 4, van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad der
gemeente ‘s-Gravenhage (Verz. 1987, nr. 2), beantwoorden wij deze vragen als volgt.
1.

In het rapport van de Binnenlandse Veiligheidsdienst: De Politieke Islam in Nederland, mei 1998, hoofdstuk 5, wordt vermeld: “Een bijzondere vorm van politieke Islam vertegenwoordigen de bekende ‘Grijze
Wolven’ van de Milliyetci Hareket Partisi (MHP, Partij van de nationale Beweging)), in Nederland verenigt in
de Turkse Federatie Nederland (TFN). Extreem nationalisme is veruit de belangrijkste motor voor hun
politieke handelen, doch aangezien de islam in deze kring wordt beschouwd als een van hun wezenskenmerken van de Turkse identiteit, wordt zij nadrukkelijk ‘gebruikt’ voor mobilisering van aanhang. De
nationalistische boodschap van de ‘Grijze Wolven’ wordt onder meer in de onder hun beheer staande
moskeeën uitgedragen. Is het college bekend met dit rapport?

Ja.
2.

Op de interne lijst van TFN staat als aangesloten organisatie te Den Haag: Turk Islam Vakfi. Bent u
hiervan op de hoogte?

Voor zover wij hebben kunnen nagaan staat de Stichting niet op de ledenlijst van de TFN. Dit is bevestigd door de
woordvoerder van Turk Islam Vakfi.
3.

Wat is de reden van het bezoek van een wethouder aan een organisatie die gelieerd is aan de ‘Grijze
Wolven’?

Op 4 december bracht de wethouder voor Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting een
bezoek aan de Julianakerk. Daar werd hij aangesproken en uitgenodigd door de voorzitter van de Stichting Turk
Islam Vakfi voor een kennismakingsbezoek aan de naastgelegen Stichting.
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