
T I J D G E E S T

Na Patricia Paay is nu Fred van Leer de sjaak: 
vorige week ging een seksvideo van de  

presentator viral. Van dreigen tot daadwerkelijk 
posten: online (seksuele) intimidatie is een 

groeiend probleem. Wat doen we eraan?  

Tekst Kimberly Palmaccio
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De impact van intimidatie  
op social media
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Mijn 
telefoon 
piept. 
Niet één 
keer, 
maar wel dertig keer. Het is mijn ex, die vindt 

dat ik hem te woord moet staan. Mijn hart 

bonst in mijn keel. Tranen rollen over mijn 

wangen, maar ik huil niet. Ik voel me leeg.  

Met een trillende hand pak ik mijn telefoon  

en blokkeer ik zijn nummer. Dan een bericht  

via Instagram: ‘Ik heb nog altijd deze.’ Het zijn 

naaktfoto’s. Van mij. Hij staat op het punt ze te 

verspreiden. Op dat moment krijg ik kortsluiting 

in mijn hoofd. Uit pure wanhoop toets ik 112 in 

op mijn telefoon, maar ik bel niet. Berichten  

van mijn ex blijven binnenstromen. Het is 

intimiderend. Ik voel me machteloos. Extreem 

machteloos. Het is de eerste keer dat ik me 

online onveilig voel. Uiteindelijk zijn de foto’s 

niet verspreid, maar de impact van zijn 

berichten zijn groot. Weken daarna heeft het 

me nog slapeloze nachten en stress bezorgd.

 

SEKSUELE INTIMIDATIE
Ik kan me goed voorstellen hoe afschuwelijk 

Fred van Leer zich moet voelen, nu er een 

seksvideo van hem is uitgelekt. Net zoals 

Patricia Paay een paar jaar geleden ook  

al overkwam. Maar online intimidatie is echt 

niet iets wat alleen BN’ers overkomt. Uit 

grootschalig onderzoek van Plan International 

blijkt dat meer dan de helft van de vrouwen  

(58%) wereldwijd te maken krijgt met online 

(seksuele) intimidatie. Bij 59% van de gevallen 

gaat het over kwetsende en beledigende 

opmerkingen, bij 37% gaat het om seksuele 

intimidatie en bij 39% gaat het om dreiging met 

seksueel geweld. Denk aan: dreiging met 

verkrachting, sexting zonder toestemming, 

wraakporno en het online verspreiden en 

ongevraagd toesturen van seksueel getinte 

berichten. Bekende voorbeelden zijn de 

zogeheten ‘bangalijsten’ bij de Groningse 

studentenvereniging Vindicat en de seksisti-

sche objectivering van vrouwen op sites als 

GeenStijl of Dumpert. Op Facebook (39%) en 

op Instagram (23%) komt online intimidatie het 

meest voor. Vrouwen, en vooral jonge vrouwen 

tot 25 jaar, blijken het vaakst het doelwit. De 

meeste meisjes zijn tussen de 14 en 16 jaar als 

ze voor het eerst te maken krijgen met online 

intimidatie. De impact ervan wordt vaak onder- 

schat, schrijft Plan International. Charlotte Smit, 

persvoorlichter van de organisatie, zegt 

daarover: ‘Vooral nu we met z’n allen door de 

coronacrisis meer op onze telefoons zitten, is 

het zaak daarover in gesprek te blijven en 

mogelijke schadelijke gevolgen te voorkomen. 

Online intimidatie is niet iets onschuldigs, zoals 

het helaas vaak nog wel wordt gezien. Het is 

een groot maatschappelijk probleem dat zeer 

zorg wekkend is. We moeten in actie komen om 

grote gevolgen te voorkomen.’   

‘ IK ZOU JE GRAAG EENS 
WILLEN NEUKEN’
Demira van der Zeeuw, op social media 

bekend als ‘Dee’ (1,4 miljoen volgers), krijgt 

‘Online intimidatie is een  
groot, zeer zorgwekkend 

maatschappelijk probleem’

dagelijks te maken met online intimidatie, 

vertelde ze onlangs in een uitzending van 

EditieNL. ‘Het zijn voornamelijk seksueel getinte 

opmerkingen zoals: ‘Je hebt lekkere billen, ik 

zou je graag eens willen neuken’. Ook krijg ik 

veel foto’s. Die open ik niet, want je weet wat 

voor foto’s het zijn.’ Hiermee doelt Dee op het 

fenomeen dick pics: ongevraagde foto’s van 

piemels. Maar liefst 53% van de vrouwen 

ontving het afgelopen jaar zo’n foto, zo bleek 

uit onderzoek onder twee miljoen 

Amerikaanse vrouwen. Waar vrouwen dick 

pics vooral beschrijven als ‘vies’ (49%), ‘dom’ 

(48%) en ‘triest’ (24%), denken mannen dat 

vrouwen het voornamelijk ‘sexy’ (40%) vinden. 

Dee: ‘Wat mij het meest opvalt, is dat het niet 

alleen vieze oude mannetjes zijn die dit soort 

berichten sturen, maar ook jonge jongens.  

Die denken blijkbaar dat het normaal is om  

zo tegen vrouwen te doen. Normaal ben ik 

redelijk nuchter onder dat soort berichten, 

maar ik heb ook weleens berichten gehad  

van mannen die zeiden dat ze me kwamen 

opzoeken. Daar schrok ik wel van. Het gaf  

me een onveilig gevoel.’

Het zijn niet alleen vrouwen met een groot 

bereik die te maken krijgen met online 

intimidatie. Smit: ‘Het zijn juíst ook jonge meisjes 

die als makkelijk doelwit worden gezien. Uit 

ons onderzoek blijkt dat iets minder dan de 

helft van de vrouwen geïntimideerd wordt 

 dit kun je doen 
als je te maken krijgt 
met online intimidatie

 Hou jezelf veilig 
Omring jezelf met mensen die je steunen, de situatie 

serieus nemen en lief voor je zijn. Net zo belangrijk: 

wees ook een beetje lief voor jezelf. Geef jezelf niet de 

schuld van de situatie, maar weet: er is meer hulp en 

begrip dan je denkt.

 
 

Praat erover 
Bij angst- of somberheid: neem iemand in vertrouwen. 

Dat kan een goede vriend of vriendin zijn, maar ook een 

professional. Er zijn ook instanties waar je anoniem je 

verhaal kunt doen (zie volgende punt). 

 
 

Zoek hulp 
Organisaties als Helpwanted geven je persoonlijk 

advies. Naast het meldformulier heeft Helpwanted ook 

een (anonieme) chatbox. Verder kun je terecht bij Veilig 

Thuis, Centraal Meldpunt Nederland of Slachtofferwijzer.

 
Blokkeren 
Blokkeer en rapporteer het desbetreffende profiel. 

Social mediabedrijven zetten zich steeds meer in tegen 

cyberpesten en online intimidatie. Accounts kunnen 

worden opgespoord of opgeheven. 

Doe aangifte 

Online intimidatie en online seksueel geweld is straf-

baar. Doe daarom altijd aangifte. Voorafgaand aan de 

aangifte wordt eerst een intake gepland waarbij je 

meer informatie krijgt over wat het betekent om aangifte 

te doen, en wat de (mogelijke) gevolgen hiervan zijn. Als 

je hulp nodig hebt bij het doen van aangifte, kun je 

contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Zij 

kunnen je uitleg geven en ondersteunen.

 

omdat zij hun standpunten delen en zich 

uitspreken over bijvoorbeeld politieke 

kwesties, feminisme of vrouwenrechten.’ 

Renée (4.089 volgers) is vaak slachtoffer 

geweest van intimidatie op Twitter. ‘Niet alleen 

seksuele intimidatie. Als mensen het politiek 

gezien niet met me eens zijn, schelden ze me 

uit voor ‘aandachtshoer’. Sommigen maakten 

screenshots van foto’s die ik postte, gingen 

met Photoshop aan de slag en maakten er 

afbeeldingen van met rare seksscènes en 

orgies op de achtergrond. Ook was er een 

groepje haters dat een parodie-account 

maakte onder mijn naam. Ik wil die mensen 

geen invloed geven op mijn humeur of mijn 

gevoel van veiligheid, maar toch voelt het 

bedreigend. Er werd eens gezegd dat er een 

exposevideo van mij op YouTube zou komen. 

Geen idee wat ze wilden bekendmaken en het 

is er ook nooit van gekomen, maar dat dreigen 

is naar. Het maakt me niet zo zeer bang, maar 

wel onrustig.’ 

SCHADELIJKE GEVOLGEN  
‘Mensen voelen zich vaak machtiger en 

krachtiger vanachter hun telefoons,’ aldus 

psycholoog Yara van Gendt. ‘Online vervagen 

een heleboel grenzen en een ongepaste 

opmerking is snel gemaakt. De impact 

daarvan mag echt niet worden onderschat. 

Internetintimidatie kan, net als intimidatie op 

straat, leiden tot (blijvende) psychische 

klachten, waaronder stress, slapeloosheid en 

een gevoel van onveiligheid. Het schaadt 

Maar liefst 53 
procent van  
de vrouwen 
ontving het  

afgelopen jaar 
een dick pic
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het zelfvertrouwen van vrouwen en kan leiden 

tot fysieke en financiële gevolgen. Daarnaast 

hebben veel vrouwen weleens vrijwillig een 

naaktfoto gestuurd waarmee ze vervolgens 

worden gechanteerd. Slachtoffers schamen 

zich en worden bang. Ze durven er vaak ook 

niet over te praten. Soms leidt het er zelfs toe 

dat vrouwen betalen om te voorkomen dat de 

foto’s gepubliceerd worden. Als ze niet weten 

wie de dader is, leven ze vaak in angst – met 

chronische somberheid als gevolg.’  

Victim blaming, wanneer het slachtoffer de 

schuld krijgt van het incident, bijvoorbeeld 

omdat ze er vanwege hun kleding ‘zelf om 

heeft gevraagd’, versterkt volgens Van  

Gendt het schaamte gevoel. ‘Ze worden dan 

verantwoordelijk gehouden voor de intimida-

tie – secundaire victimisatie genoemd. Sociale 

isolatie kan dan het gevolg zijn.’ 

Volgens Plan International zegt een op de  

vijf jonge meisjes dat de online intimidatie 

problemen op school veroorzaakt, zoals 

spijbelen en studievertraging. Bovendien 

worden vrouwen voorzichtiger met wat ze 

delen: als gevolg stopt 13% met het delen  

van hun mening op social media, 12% past de 

manier waarop ze zich uitten op social media 

aan en 8% stopt helemaal met het social 

media platform waar de online intimidatie 

plaatsvond. Het remt ze om van zich te laten 

horen, om hun mening te delen. Zorgwekkend 

volgens Garance Reus-Deelder, directeur van 

Plan International: ‘Wij strijden niet alleen voor, 

maar ook mét meisjes en jonge vrouwen voor 

gelijke rechten en kansen. Online intimidatie 

legt meisjes het zwijgen op. En dat terwijl 

internet juist zoveel kansen biedt voor meisjes 

om hun stem wél te kunnen laten horen.’ 

WAT DOEN WE ERAAN?  
Kunstenaar en activist Whitney Bell (bekend 

van haar expositie I did not ask for this: a 

‘Dat dreigen is naar.  
Het maakt me niet zo zeer  
bang, maar wel onrustig’

lifetime of dick pics) heeft een verklaring voor 

online intimidatie. Volgens haar gaat het niet 

om seks, maar om macht. Over mannen die 

controle willen uitoefenen en weten dat ze dit 

kunnen maken omdat de wereld heeft geleerd 

dat het oké is om het te doen. Smit: ‘Daar ligt 

ook de oplossing. Er moet meer voorlichting 

komen op scholen over wat de nadelige 

gevolgen zijn van sociale media en hoe je met 

elkaar omgaat. Victim blaming moet worden 

voorkomen en daders moeten honderd 

procent verantwoordelijk worden gesteld.’ 

Dee vindt ook niet dat de nadruk moet liggen op 

eventuele aanpassing van het online gedrag 

van de vrouwen. ‘We moeten niet stoppen met 

het plaatsen van bikinifoto’s, of onze mening 

inhouden. We moeten focussen op de mannen, 

want daar begint het.’ Smit voegt toe: ‘Ook 

socialmediabedrijven hebben hier een 

verantwoordelijkheid in. Er moet een strenger  

en beter rapportagemechanisme komen.’ 

En er gloort hoop: het ministerie van Justitie en 

Veiligheid is momenteel bezig met een wets-

voorstel waarin online intimidatie wordt 

aangekaart. Volgens minister Grapperhaus 

moet de wetgeving worden gemoderniseerd. 

Uitgangspunt is dat (seksueel) grensoverschrij-

dend gedrag online even strafwaardig is als 

offline. Van Gendt: ‘Wanneer de drempel tot 

aangifte doen nog te hoog ligt, probeer dan 

iemand in vertrouwen te nemen. Of meld je 

probleem bij Veilig Thuis. Blokkeer en rapporteer 

het desbetreffende profiel en weet: er is meer 

hulp en begrip dan je denkt.’ 

Mijn ex blokkeren bleek te werken. Weken later 

kreeg ik een excuusbrief. De foto’s waren gewist. 

Ik kon opgelucht ademhalen en heb ’m daarna 

nooit meer gesproken. Thank God. Maar 

voortaan denk ik wel twee (of drie) keer na 

voordat ik in mijn blote niksie op een foto ga. F
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