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Youtubers gearresteerd in Area 51 
 
Youtubers Ties Granzier (20) en Govert Sweep (21), die in Amerika werden opgepakt omdat ze 
vorige week dinsdag de militaire basis Area 51 betraden, zijn aangeklaagd voor het binnentreden 
van verboden terrein. Justitie verdenkt hen ervan dat bewust gepland te hebben in overleg met 
anderen. Op zo'n daad van grote burgerlijke ongehoorzaamheid staat maximaal een jaar cel. De 
mannen verschijnen maandag 16 september voor de rechter. Hun arrestatie heeft wereldwijd grote 5 
aandacht gekregen. Alles voor de likes? 
 
Verboden toegang 
De youtubers negeerden afgelopen dinsdag de borden ‘verboden toegang’ en besloten de militaire basis 
Area 51 te betreden. Naar eigen zeggen waren ze zich niet bewust van hun overtreding en wilden ze 
slechts naar een militaire post om te vragen of ze beelden mochten maken. De politie arresteerde hen 10 
echter. Nu zijn de twee aangeklaagd voor het betreden van verboden terrein en het bewust plannen van 
dat bezoek in overleg met anderen. De Amerikaanse autoriteiten zien dat als een daad van grote 
burgerlijke ongehoorzaamheid. Ties en Govert kunnen maximaal een jaar celstraf krijgen of een 
geldboete. ‘De Amerikanen nemen deze zaak bloedserieus. In dat land wordt alles wat met militairen en 
veiligheid te maken heeft hoog opgenomen’, weet Amerikakenner Willem Post. Er ligt ook nog een 15 
lichtere aanklacht, namelijk het sec binnentreden van verboden terrein. Daarop staat een maximale 
celstraf van zes maanden. Maandag komen Sweep en Granzier voor de rechter te staan.  
 
Area 51 
Sweep en Granzier gingen volgens de autoriteiten te 
ver. Ze negeerden waarschuwingsborden en reden 5 20 
kilometer het zwaarbewaakte terrein Area 51 op. Het 
gebied, dat officieel Nevada National Security Site 
heet, is bekend van spookverhalen over ufo’s en een 
heel scala aan complottheorieën. Het is ook de 
plaats waar de Verenigde Staten tussen 1951 en 25 
1992 ongeveer duizend kernproeven deden. De CIA 
heeft decennialang volgehouden dat Area 51 fictie 
was. Totdat in 2013 documenten werden vrijgegeven 
waarin het bestaan van het militaire complex werd 
toegegeven. Area 51 spreekt dus al decennia lang tot de 30 
verbeelding. Recentelijk is het gebied in het nieuws geweest vanwege een Facebook-evenement onder 
de naam ‘Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us’. Het idee van dit ludieke evenement was om het 
verboden gebied in groten getale te bestormen en de daar bewaarde geheimen te openbaren. De actie 
werd gepland voor 20 september 2019 en meer dan 2 miljoen mensen klikten op ‘aanwezig’. Dit lijkt op 
een uit de hand gelopen meme, een internetgrap, maar zorgde wel voor veel publiciteit. Het evenement 35 
werd officieel geannuleerd. ‘Ik hoorde van die geplande bestorming. Daardoor raakte ik geïnteresseerd’, 
zegt Sweep. ‘Maar het was niet onze bedoeling om mee te doen. Onze terugvlucht staat een dag eerder 
gepland.’ Volgens Sweep vertelde een vrouw van het Area 51 Alien Center, een bekende lokale winkel 
met 'aliensouvenirs', dat ze gewoon door konden rijden. ‘En voor ons YouTube-kanaal is het altijd leuk om 
populaire plaatsen te bezoeken.’ Uiteindelijk werden de twee gearresteerd toen ze vijf kilometer te ver 40 
doorgereden waren. 
 

Foto: Bridget Bennet (AFP) 

Waarschuwingsborden bij Area 51 



 
 

 
© CED-Groep www.nieuwsbegrip.nl  Pagina 2 van 2 

week 38 – 16 september 2019– tekst niveau C 

Views en likes 
Alex Gekker, socialemedia-expert aan de Universiteit van Amsterdam, wijst op het verband tussen deze 
meme en de arrestatie. ‘YouTube is één grote strijd om views en likes’, legt Gekker uit. Vanwege de 
meme is Area 51 op dit moment razend populair op YouTube. Noem dit onderwerp in je video en je krijgt 45 
vanzelf meer aandacht. Hierin speelt YouTube zelf een actieve rol: met behulp van algoritmen wordt 
bepaald welke video’s de kijker voorgeschoteld krijgt. Het is aan de maker om op het juiste moment de 
juiste video te plaatsen, en zo in de schijnwerpers terecht te komen. Het juiste moment voor Granzier en 
Sweep, zegt Gekker, was vlak voor de geplande datum van de Area 51-meme. Zo hoopten ze de meeste 
aandacht op zichzelf te vestigen. Gekker benadrukt dat youtubers niet gezien moeten worden als simpele 50 
grappenmakers. ‘YouTube is werk, en youtubers maken doelbewuste beslissingen om hun werk onder de 
aandacht te brengen.’ Hoe past het verhaal van Granzier en Sweep in dit plaatje? ‘Vrijwel zeker 
verwachtten de jongens dat ze gearresteerd zouden worden.’ Maar de voordelen, namelijk grote 
aandacht voor hun kanaal, wegen nu eenmaal op tegen de risico’s.  
 
Grenzen verleggen 55 
Naar aanleiding van de arrestatie van Sweep en Granzier reageert Najla Edriouch, psycholoog en 
socialemediadeskundige als volgt: ‘Elke dag weer de grens verleggen. Het lijkt voor youtubers de manier 
om kijkers te trekken én te houden. Dit maakt weer duidelijk dat mensen steeds weer extremere dingen 
doen om aandacht van hun kijkers te krijgen. ’Om te groeien als influencer op sociale media zijn views en 
likes essentieel’, legt Edriouch uit. En alleen al met de media-aandacht die ze er vandaag mee krijgen, 60 
denkt ze dat de jongens - als ze de video later online zetten - heel veel views zullen krijgen. ‘Dus als dat 
het doel was, gaat dat wel behaald worden denk ik.’ Dat hebben ze van tevoren vast wel bedacht, denkt 
ze. ‘Maar of ze de gevolgen op wettelijk vlak ook hebben overwogen, vraag ik me af.’ Succes op YouTube 
of niet, ze betwijfelt of het een geslaagde actie is. Niet alleen omdat de jongens op dit moment nog 
vastzitten in de Verenigde Staten, maar ook omdat ze een voorbeeldfunctie hebben. ‘De kracht van 65 
YouTube is dat mensen zichzelf zijn en op een niet-volledig-gescripte manier dingen laten zien. Dat 
onderscheidt youtubers van televisiemakers. Maar youtubers hebben ook een voorbeeldrol richting hun 
kijkers en jongeren. Wat zij doen heeft invloed op hun gedrag.’  
 

Bronnen: Volkskrant, AD, NOS 
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