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Hoorn ■ „Vandaag kwam ik vrese-
lijke foto’s tegen van een heftige ge-
beurtenis in de Kersenboogerd zon-
dagmiddag. Naast dat ik het vrese-
lijk vind dat zulke foto’s verspreid
worden (een overleden persoon die
aan een brug hangt), laat het beeld
mij ook niet los. Waarom wordt dit
gedeeld?”, schrijft een vrouw op de
Facebookpagina Hoorn Kersen-
boogerd. 

„Ik ben er echt naar van en weet
niet zo goed wat ik hiermee moet
doen. Alsjeblieft mensen deel dit
niet en mocht het voorbijkomen,
wis het dan. Mijn dochter liet het
mij zien. Het wordt vooral onder
tieners gedeeld. Mijn dochter kon er
niet van slapen.” 

Onder haar bericht staan veel re-
acties van gelijkgestemden.

Choqueercultuur
„Het delen van dit soort beelden ge-
beurt heel veel, dit geval staat niet
op zichzelf”, weet Jerrol Lashley,
teamleider van de jongerenwerkers
in de gemeente Hoorn. „De afgelo-
pen jaren hebben we te maken met
een soort choqueercultuur. What-
sapp-groepen, Snapchat of Tele-
gram, het is een online wereld waar-
in dit soort dingen gewoon worden
doorgestuurd.”

Hij legt uit waarom de jeugd dit
soort foto’s en video’s met elkaar
deelt. Het is spannend. Als jij dit
soort filmpjes op je telefoon hebt en
als eerste aan je vrienden kunt laten
zien, dan ben jij degene waarover
wordt gepraat.” Lashley maakt een
vergelijking met journalistiek. „Me-
dia willen het nieuws ook als eerste
brengen, maar er is een verschil. Een
volwassene of redacteur heeft ge-
voel voor ethiek en hogere normen
en waarden. Jongeren staat niet stil
bij de gevolgen die het delen van
zo’n foto of filmpje kan hebben.”

’Delen is een keuze’
Jongerenwerkers proberen hier in
hun contact met de jeugd wel aan-
dacht aan te besteden. „Wij leren ze

dat het bekijken en delen van zulke
content een keuze is. Probeer daar-
bij stil te staan. Neem Peter R. de
Vries. Al voordat nieuwsberichten
over zijn moord mij hadden bereikt,
kreeg ik een foto van hem in een plas
bloed. Achteraf had ik dat niet wil-
len zien.”

„Afschuwelijk”, noemt Roy Heer-
kens van Slachtofferhulp de foto’s
van de dode man aan de brug in
Hoorn die breed zijn gedeeld, maar
verbaasd over de situatie is hij niet.
„Het is niet de eerste keer, helaas.
Schokkende beelden gaan op sociale
media razendsnel rond. Wij roepen
altijd op om dit soort dingen niet te
delen. Los van dat eigenlijk nie-
mand daarop zit te wachten, kun-
nen ze zomaar bij nabestaanden te-
recht komen. Stel je voor dat zij on-
gevraagd zo’n foto van hun geliefde
krijgen voorgeschoteld.”

Het is normaal dat je eigen li-
chaam op het zien van (onverwach-
te) schokkende foto’s of filmpjes
heftig reageert. „Je kunt een stress-

reactie krijgen. Slecht slapen, een
mindere eetbehoefte of de situatie
herbeleven bijvoorbeeld. Bij tachtig
à negentig procent wordt het gevoel
na vier weken minder heftig. Soms
kan het zijn dat iemand eerste hulp
heeft moeten verlenen, dan kan ex-
tra hulp nodig zijn. Het kan ook zijn
dat je zelf ooit iets soortgelijks hebt
meegemaakt of nabestaande bent
van iemand die zelfdoding heeft ge-
pleegd. Daar kun je dan weer last
van krijgen. En dan kun je contact
met Slachtoffer opnemen.”

Wet aanpassen
De discussie of het delen van dit
soort beelden strafbaar moet wor-
den, is actueel in Den Haag, weet
Heerkens. „Wij hebben onlangs ad-

vies gegeven, omdat hiervoor een
wetsvoorstel werd gemaakt. Daar-
mee kun je het niet voorkomen,
maar het geeft handhavers wel arm-
slag om een signaal te geven. Voor-
opgesteld moet je dit soort beelden
gewoon niet maken.”

„Het is vreselijk dat het is ge-
beurd, maar het zoeken van sensatie
is onderdeel van het mens zijn. Het
is niet nieuw en ook niet strafbaar”,
reageert Tim Dijkman, socialmedia-
deskundige van Abovo Media. „En
tegenwoordig hebben we allemaal
een camera op zak, dus we kunnen
het ook nog eens opnemen en later
terugkijken.”

Hij legt uit dat platformen als
Snapchat en Telegram de privacy
van hun gebruiker in acht moeten

nemen. „Het is moeilijk om te zeg-
gen wat je tegen het verspreiden van
schokkende beelden kunt doen. Ze
worden verstuurd in vergrendelde
omgevingen zonder moderatie. Je
loopt dus tegen een muur aan. En
dat is een groot probleem, zeker
voor de nabestaanden.” Op massa-
platformen als Facebook wordt wel
gemodereerd. „Hier zijn deze beel-
den dus niet zichtbaar.”

Olievlek
Dijkman denkt dat mensen die
schokkende berichten delen, dit te
makkelijk doen. „Ze zijn in de waan
dat ze het in een gesloten omgeving
delen, maar staan er niet bij stil dat
iemand in die groep het ook weer
doorstuurt. En zo verspreidt het
zich als een olievlek. De Whatsapp-
optie om bijvoorbeeld media niet
automatisch te downloaden, kan
van waarde zijn. „Maar vaak klik je
toch op downloaden. Deze functie is
puur gemaakt om data-verbruik te
beperken.”

REPORTAGE Beeld van dode man in Hoorn verspreidt zich razendsnel via sociale media 

Zelfdodingsfoto schokt
nietsvermoedende kijkers
Het op social media
massaal delen van foto’s
van een man die zichzelf
zondag heeft opgehan-
gen aan een fietsbrug
boven de Provincialeweg
in Hoorn, heeft bij veel
inwoners van de ge-
meente afgrijzen en
boosheid gewekt. Drie
experts vertellen over
het hoe en waarom zul-
ke beelden worden ver-
spreid en wat je kunt
doen om je tegen onge-
wenste berichten te wa-
penen.

Martijn Mak
m.mak@mediahuis.nl

De tuibrug waar het drama zich zondag voltrok. De redactie bezit de zelfdodingsfoto, maar heeft besloten om deze niet te publiceren. FOTO CYCLOMEDIA

❜❜Als jij degene
bent die zo’n

foto verspreidt,
dan wordt over

jou gepraat
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Zie je het leven niet meer
zitten? Of maak je je zorgen
over een ander? Bel 0800-0113
of chat via 113.nl. Anoniem,
gratis en 24/7.

Plek van de zelfdoding, aan de zuidkant van de Hoornse wijk Kersenboogerd.


