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Disclaimer 
Het Weekbericht internetmonitoring is een product 
van de kerneenheid Analyse van de Nationaal 
CoOrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV). Het bevat een beschrijving van wat er naar 
aanleiding van de actualiteit speelt op sociale media 
en op de diverse voor de NCTV relevante websites, 
weblogs en webfora. 

De beschrijving is bedoeld als sfeerbeeld van wat 
leeft op het internet en hoeft niet altijd 
representatief te zijn voor de standpunten van 
bepaalde groeperingen. Evidente taalfouten in 
bronteksten worden ongemoeid gelaten waar 
mogelijk. Het wordt afgeraden om zelf de websites 
te bezoeken die geraadpleegd zijn ten behoeve van 
het weekbericht, omdat het IP-adres voor derde 
partijen zichtbaar is en herleidbaar kan zijn tot de 
overheid. 
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I. Extremisme, 
radicalisering en 
polarisatie 

Eerste (online) reacties op 
publicatie CTIVD-rapportage 
Cornelius Haga Lyceum 
De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en 
Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft op 6 december 
2019 haar toezichtrapportage gedeeld over de 
gegevensverstrekking door de AIVD over het 
Cornelius Haga Lyceym (CHL). De AIVD publiceerde 
tussen december 2018 en februari 2019 vier 
berichten over de school en de betrokken personen 
waarin het waarschuwde voor anti-democratische 
invloeden van salafistische voormannen. Ook 
waarschuwde de AIVD voor onder andere 
'richtinggevende personen' die op de school actief 
zijn, die eerder banden zouden hebben 
onderhouden met een terroristische organisatie, het 
Kaukasus Emiraat. De CTIVD toetste of de 
gegevensverstrekking door de AIVD aan 
verschillende overheidsinstanties en -partners 
rechtmatig was. De CTIVD concludeert dat de 
gegevensverstrekking noodzakelijk en proportioneel 
was vanwege de geconstateerde dreiging dat de 
leerlingen van de school beïnvloed zouden kunnen 
worden door het antidemocratische en anti-
integratieve gedachtengoed van salafistische 
voormannen. Echter bevatten de berichten van de 
AIVD 'ook een aantal substantiële gebreken, die op 
onderdelen tot onrechtmatigheden leiden', schrijft 
de CTIVD.' Hiermee doelt de CTIVD op een aantal 
passages uit de berichten die niet goed onderbouwd 
en verwoord zijn: 'Deze elementen van de 
berichtgeving van de AIVD hebben invloed gehad 
op het beeld dat in de buitenwereld is ontstaan van 
de school en de daarbij betrokken personen', 
schrijft de CTIVD. 

De publicatie van het rapport leidde deze week tot 
de nodige media-aandacht. Opvallend is dat de toon 
van deze artikelen sterk verschilt: Enkele kranten 
leggen sterk de nadruk op de geconstateerde 
onrechtmatigheden en onzorgvuldigheden met  

betrekking tot de ambtsberichten van de dienst, 
andere benadrukken dat de hoofdconclusies van de 
AIVD overeind blijven. De rol van de NCTV zoals 
beschreven in het rapport wordt niet benoemd. De 
Onderwijsinspectie en de Gemeente Amsterdam 
spreken beide tevens tegen dat de AIVD 
onvoldoende duidelijk zou hebben gemaakt dat het 
om intenties ging, niet om reeds geconstateerde 
activiteiten op school. 

CHL-directeur-bestuurder heeft 
middels een persbericht gereageerd. Hij schrijft 
kennis te hebben genomen van het rapport en 
noemt de conclusies van de CTIVD een 'overwinning 
voor de rechtsstaat'. 	benadrukt dat het 
team van CHL een positieve bijdrage wenst te 
leveren aan 'de unieke samenstelling van diversiteit 
binnen onze maatschappij'. Ook op sociale media is 
er door een aantal salafistische aanjagers 
gereageerd op de publicatie van de CTIVD. 

verbonden aan de 	moskee 
in Den Haag, ziet de conclusies van het rapport als 
bewijs dat de berichten van de AIVD over CHL 
'politiek' van aard zijn en niet gebaseerd op 
'feitelijke waarheden'. 	;vraagt zich ook 
af  	Hij schrijft op zijn 
Facebookpagina : 

salafistische prediker 
schrijft op zijn Facebookpagina dat er 

--M;g4 "Z4P014W:i 
noemt de berichten van de AIVD 

over CHL een ' 

I 'Publicatie rapport 67 over de gegevensverstrekking door de 
AIVD over het Cornelius Haga Lyceum'. 06-12-2019. 
www.ctivd.nl   
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Commentaar monitorspecialist 
De CTIVD is een onafhankelijk toezichtsorgaan dat 
in 2002 is opgericht. Het houdt toezicht en toetst 
de rechtmatigheid van handelen van zowel de 
AIVD als de MIVD. Naast openbare 
toezichtsrapportages publiceert de CTIVD 
jaarverslagen en adviseert het betrokken ministers 
over de afhandeling van door burgers ingediende 
klachten over de diensten. Naast de CTIVD worden 
de diensten gecontroleerd door de 
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). 
Deze onafhankelijke commissie toetst vooraf of de 
inzet van specifieke bijzondere bevoegdheden door 
de AIVD en de MIVD rechtmatig is. Ten slotte is de 
Commissie voor Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten belast met de parlementaire 
controle op de geheime aspecten van het 
overheidsbeleid rond de AIVD en MIVD. 

De AIVD vervult maatschappelijke opdrachten, 
beschermt de staat en de samenleving en legt 
bevindingen voor aan haar partners en de 
samenleving. Hierin richt het zich op terrorisme, 
extremisme, ongewenste vormen van buitenlandse 
inmenging, maar de politiek extremistische 
uitwassen van het salafisme. De AIVD verstrekt 
middels berichtgeving en rapportages inzichten 
over onder andere de politieke en 
veiligheidsimplicaties van het salafisme in relatie 
tot extremisme en terrorisme. Dit stelt wel hoge 
eisen aan het communicatiebeleid van de dienst 
met betrekking tot deze risico's. 

Dit vrij technische debat over het inlichtingenwerk 
dat de AIVD verricht, staat grotendeels los van de 
maatschappelijke discussie over het werk van de 
AIVD en ook NCTV. In die discussie laten 
salafistische aanjagers vaak hetzelfde geluid 
horen. Ze stellen dat ze slachtoffer zijn van een 
hetze' van de overheid die gericht is tegen 
moslims. Ze krijgen vaak bijval van activisten die 
zeer wantrouwig staan tegenover de 'beperkende' 
rol die de overheid en meer specifiek inlichtingen-
en veiligheidsdiensten hebben op de vrijheden van 
burgers zoals de vrijheid van godsdienst. De 
ontwikkelingen rond het debat over het CHL 
volgen elkaar in hoog tempo op maar de dynamiek 
en tegenstellingen binnen dit debat zijn niet per sé 
nieuw. Wel is het zo dat wanneer de overheid  

fouten maakt of onzorgvuldig is, dit de 
geloofwaardigheid en op termijn ook het gezag en 
de autoriteit van de overheid kan aantasten onder 
bredere groepen in de samenleving. 

Video In Verzet online 
communicatiemiddel anti-
overheidprotest 
Het online initiatief 'Video In Verzet' (VIV) heeft 
sinds 9 december 2019 diverse sociale 
mediakanalen opgezet om 'onfilterde berichten' van 
de diverse protesten tegen de overheid te laten 
zien. De initiatiefnemers benadrukken burgers te 
zijn die achter de boeren en bouwers staan en het 
huidige kabinet en de mainstream media (MSM) zat 
zijn. De MSM geven in hun ogen niet het complete 
beeld weer door te knippen in video's en interviews. 
VIV roept actievoerders op om hun eigen video's op 
te sturen zodat ze direct gedeeld kunnen worden. 
Tevens zijn er videoreporters tijdens demo's actief 
die een livestream delen via de Facebookpagina van 
VIV. In een toelichting op Facebook stellen de 
initiatiefnemers van VIV: 'Wij zijn burgers die het 
tijd vinden voor verandering, Tijd voor verbetering 
en tijd dat het huidige kabinet stopt met hun acties, 
en het veld ruimt! Video In Verzet is opgericht als 
mediaal statement en zal ten alle tijden informatief 
blijven. Niet links, Niet rechts maar RECHT DOOR 
ZEE!'. Naast de protesten van boeren en bouwers 
stelt VIV dat ze ook de protesten van de zorgsector, 
het onderwijs en rond de pensioenen volgt. Daarvan 
zijn echter vooralsnog geen concrete bijdrages op 
de sociale mediakanalen van VIV te zien. 

Afbeelding 
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VIV is inmiddels actief op Facebook (bijna 7.000 
volgers), Twitter (140 volgers) en een enkele keer 
op YouTube. Vooral de video's en livestreams op 
Facebook worden redelijk goed bekeken. Zo is de 
eerste video van 9 december 2019, waarin VIV zich 
voorstelt, meer dan 100.000 keer bekeken. In de 
afgelopen weken zijn beelden en oproepen van 
diverse boerenacties gericht tegen de overheid 
gedeeld via deze kanalen. Zo zijn rond het boeren-
en bouwprotest op 18 december 2019 berichten en 
oproepen over protestacties die in gesloten apps op 
Telegram en WhatsApp werden gedeeld door 
actiegroepen als Farmers Defence Force en Bouw in 
Verzet, op de Facebookpagina van Video In Verzet 
openlijk gedeeld. Tevens zijn enkele livestreams en 
video's van protestacties uit diverse plekken in 
Nederland op de Facebookpagina van VIV gedeeld. 
Op 13 december 2019 werd al uitvoerig in beeld 
gerapporteerd over de boerenprotesten van 
Farmers Defence Force bij het provinciehuis in Den 
Bosch en daarna de omsingeling met tractoren van 
Eindhoven Airport. Op Twitter heeft VIV diverse 
keren verwezen naar hun Facebookpagina voor 
video's en updates van diverse boerenprotesten. 

Commentaar monitorspecialist 
Het burgerinitiatief 'Video In Verzet' (VIV) kan 
worden gezien als een aanklacht tegen, en als 
alternatief voor, de mainstream media (MSM). In 
de ogen van VIV zouden de MSM vooringenomen 
rapporteren over bepaalde actiegroepen die 
protesteren vanuit anti-overheidssentimenten, 
tegen de gevestigde orde. Door ongefilterde video's 
en livestreams te tonen, zouden burgers een 
eerlijker beeld krijgen van de protesten en zouden 
ook de meningen van burgers getoond worden die 
niet in de MSM aan de orde komen. Hierdoor zou 
meer begrip en steun voor de actievoerders 
moeten komen en zouden de protesten — zo is de 
hoop — een breder draagvlak moeten krijgen en 
wellicht overslaan naar meer groepen burgers. 

Tegelijkertijd verenigt VIV online diverse anti-
overheidprotesten, waarbij vooral ook ruimte wordt 
gegeven aan meer radicale standpunten en 
organisaties. Hoewel VIV zelf uitdraagt niet links of 
rechts te zijn en ook andere protesten die gevoed 
worden door anti-overheidssentimenten zegt te 
dekken, zoals groepen uit zorg, onderwijs of  

pensioen, ligt de nadruk vooralsnog op de 
radicalere boeren- en bouwprotesten van 
organisaties als Farmers Defence Force en Bouw in 
Verzet. Ook speelt VIV een rol in het online 
uitdragen van standpunten van deze organisaties 
en het bijeenbrengen van de diverse groepen 
demonstranten. In de toekomst zou VIV deze 
verbindende rol eventueel ook bij andere protesten 
en (radicale) actiegroepen kunnen spelen. 

Vooralsnog hebben enkele extreemrechtse en 
rechts-extremistische actiegroepen en individuen in 
de afgelopen maanden tevergeefs aansluiting 
proberen te zoeken bij de diverse boeren- en 
bouwprotesten. Het is voorstelbaar dat wanneer de 
huidige anti-overheidprotesten in de ogen van 
sommige boeren en bouwers te weinig resultaten 
opleveren, een radicalisatie van sommige groepen 
en individuen kan optreden. Het is niet uitgesloten 
dat extreemrechtse en rechts-extremistische 
groepen en individuen dan opnieuw zullen proberen 
aansluiting te vinden bij het radicalere protest, 
waarbij ze online initiatieven als VIV kunnen 
gebruiken om contacten te leggen en hun eigen 
propaganda te verspreiden. 
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