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Sexting Experimentenjongeren gaan meestal goed

•

•

'Naaktfoto is met
erg, doorsturen wel'

Willemijn Krebbekx

Antropoloog bestudeerde
hoe jongeren omgaan met
seksualiteit.

'Er waren ruzies, drama's
en gedoe, maar welgeteld
duurde dat een week.
Toen was het voorbij'
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Jongeren die een sexy selfie delen met hun
geliefde, moet je volgens onderzoeker
Willemijn Krebbekx niet veroordelen. 'En trek
als school ook niet meteen alle crisisregisters
open.' Wél doen: degenen aanspreken die
beelden aan derden doorsturen.

rondsturen naar vrienden," zegt antropologe
Willemijn Krebbekx (31). Zij promoveerde in januari bij de Universiteit van Amsterdam op seksualiteit en diversiteit. In haar proefschrift Making sex, moving difference wijdde ze een
hoofdstuk aan het onderwerp sexting: het ma. ken en versturen van naaktfoto's en seksfilmpjes via bijvoorbeeld Whatsapp, Face book of Instagrám.
Volgens het recente onderzoek Seks onder je
25ste. Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2017 van de Rutgers Stichting en
Soa Aids Nederland heeft een op de acht jongeren onder de 25 jaar weleens een naaktfoto gestuurd. Ruim een derde van de jongeren in het
praktijkonderwijs heeft een naaktfoto van een
bekende onder ogen gehad en een kwart van die
groep heeft een seksfilmpje gezien: Tien procent stuurde die foto's door.
Krebbekx onderzocht voor haar proefschrift
Hanneloes Pen
hoe jongeren van diverse afkomst aankijken tegen seksualiteit. Ze volgde vijftien maanden
AMSTERDAM
lang vier vmbo-, havo- en vwo-klassen, op vier
verschillende middelbare scholen, in en buiten
de Randstad. De leerlingen van deze tweede en
derde klas waren tussen de 14 en 16 jaar oud.
eisjes die naaktfoto's De onderzoekster zat vier dagen in de week in de
van zichzelf rondstu- klas, at met de leerlingen in de kantine, danste
ren, worden neerge- mee op schoolfeestjes en ging mee op excursie.
zet als slet, dom en Ze luisterde naar hun gesprekken en observeernaïef. Maar uit onder- de de interacties. "Ik zat achter in de klas en
zoek blijkt dat- het maakte aantekeningen. Het was wachten op inaantal meisjes en jon- formatie."
gens dat een naaktfoto of seksfilmpje rond- Gesmoes in de banken
stuurt,
groot
is. Vooraf maakte ze afspraken. ''Als er werd afge"Ouders en scholen moeten niet zeggen dat het keken, zei ik natuurlijk niets. Ik nam ook niet de
dom Is, Dat helpt niet. Veel jongeren doen het. privileges van de docenten over. Ik nam geen
Pak daarom de jongeren aan die dergelijke foto's koffie mee naar binnen en stak mijn hand op als
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AMSTERDAM 17
Hans van der Beek

Stappenplan voor scholen
De bevindingen van Krebbekx
zijn eind vorig jaar verwerkt in
het lessenpakket Lang leve de
liefde van Soa Aids Nederland
en de Rutgers Stichting voor
vmbo-scholen en praktijkonderwijs. In het hoofdstuk over
sexting staat ook een stappenplan:
• Geef aandacht aan het
slachtoffer. Veroordeel niet,
maar steun en luister: wat
heeft hij/zij nodig?
·Bepaalde omvang en impact.
Soms is een naaktfoto of
seksfilmpje niet vrijwillig tot
stand gekomen.
· • Betrek de vertrouwenspersoon en politie erbij.
• Voer een gesprek met de
ouders van het slachtoffer.
• Leg contact met de dader en
zijn/haar school. Voer een
gesprek met de ouders van de
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dader.
• Overleg met de politie of er
melding of aangifte moet
worden·gedaan.
• Neem actie om online
beelden offline te halen.
• Las een rustperiode in voor
het slachtoffer.
• Geef docenten lesmateriaal
of gesprekstechnieken.
• Verzoek de foto of het filmpje
te verwijderen.
• Aan de slag in de klas: maak
afspraken hoe het slachtoffer
kan worden gesteund en
benoem drie buddy's voor het
slachtoffer.
• Informeer ouders van klasgenoten.
• Bij onrust: overweeg gesprekken in andere klassen.
• Wees voorbereid op mediaaandacht. Hoe om te gaan
met journalisten?

ik naar het toilet moest. Zo kreeg ik langzaam
een band met de klas," zegt Krebbekx.
In een van de lessen - de namen van de scholen
mag ze om privacyredenen niet noemen - liep
ze live tegen het verschijnsel sexting aan. Een
meisje van 14 uit het vmbo had een naaktfoto
van zichzelf gestuurd naar een jongen op wie ze
verliefd was. Die jongen had de foto doorgestuurd naar een goede vriendin. En op haar
beurt stuurde deze klasgenote het plaatje weer
door naar haar vriendinnen.
"Het meisje zat in de bank vlak voor me. Ik zag
hoe andere kinderen over haar zaten té smoezen, achterom keken of hun telefoon pakten.
Wat is er met haar aan de hand? vroegen medeleerlingen zich af. Het meisje werd geïsoleerd en
voor dom versleten. Haar vriendinnen lieten
haar vallen. Ze stond in de pauzes alleen ·en
maakte zich aan het einde van de dag direct uit
de voeten. Het was haar eigen schuld, luidde het
oordeel."
In die week had de 14-jarige scholiere het beslist
niet makkelijk, zegt Krebbekx. "Er waren ruzies,
drama's en gedoe, maar welgeteld duurde dat
een week. Toen was het voorbij."
De school heeft volgens haar uitstekend gehandeld. "Ze hebben haar ouders ingelicht, leerlingen gevraagd de foto te verwijderen en verder
niet al te rigoureus ingegrepen."
Kwestie van beschaving
Ouders en scholen moeten het sturen van een
sexy selfie niet te snel veroordelen, zegt de onderzoekster. De boodschap moet dus niet zijn
'Stuur geen naaktfoto's'. Maar: 'Stuur naaktfoto's niet door aan anderen.' Een kwestie van
respect voor de privacy, zegt ze. "Trek als school
ook niet alle crisisregisters open. Doe er niet
moeilijk over. Als je tegen een meisje zegt dat zij
dom heeft gehandeld, leg je de verantwoordelijkheid bij het meisje. Wat is er mis met een jonge meid die een naaktfoto stuurt naar een jongen op wie ze verliefd is? Dat meisje kreeg ook·
dick pies van hem. Maar zij was de slet en hij
niet."
De 15-jarige jongen uit Enschede die vorig jaar
zelfmoord pleegde nadat zijn naaktfoto op Instagram werd verspreid, is volgens Krebbekxgelukkig een uitzondering. "Meestal gaat sexting
niet fout."
.Ook is het een mythe dat sexting voornamelijk
op het vmbo-onderwijs voorkomt, zegt Krebbekx. Leerlingen van de havo en vwo en studenten op de universiteit doen er net zo hard aan
mee.
De pesterijen tegen de 14-jarige op de vmboschool hebben volgens Krebbekx 'slechts' een
week geduurd. "Vijf maanden later vroeg ik het
meisje hoe ze erop terugkeek. Ze antwoordde:
'Heb je het daar nog steeds over? Ik was aan het
puberen.' Haar vriendinnengroep was het voorval al snel vergeten en die naaktfoto was ook
nergens meer te vinden. Als dat meisje
minister-president wil worden, kan ze dat nog
steeds.''

Schuim
Wat Bach in· de brouwerij
Waar Oedipus Brouwerij, Gedempt Hamerkanaal
Wie Leon Berendse, Laura van der Stoep, David Jansen, Björn Schwarze,

Saskia Viersen, Corine Haitjema, Ciska van der Have
Wanneer woensdag 21 maart, 20.00 tot 22.30 uur
Drank en spijs TTYYY
SfeerTTTTT
Hans tikte dit stukje met Bach op Spotify

Vijf liter bier per dag: applaus!
et klassieke muziek
heb ik niet zoveel,
met brouwerijen
dan weer wel, dus
vol goede moed
aanvaard ik de reis
naar Noord. Tussen de ketels van
brouwerij Oedipus gaat een handvol leden van het Nederlands
Philharmonisch Orkest enkele
stukken van Bach spelen. De
man is jarig, voor de 333ste keer
alweer.
Het gaat om de triosonate in G
BWV 1038, de triosonate inc (Musikalisches Opfer) BWV 1079, enkele
delen uit de cellosuite nr. 2 ind
voor altviool en het adagio uit de
solosonate nr.1 voor viool.
Deze vorige alinea heb ik gecopypastet. Dat leek mij voor iedereen
het beste.
Een erg goed idee wel, live klassieke muziek in een bierbrouwerij,
en het concert is dan ook uitverkocht. Een klavecimbel, muziekbladstaanders, een zaal vol stoelen
en twaalfbieren van de tap, naast
rekken vol pallets.
Ik reken het goed.
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Fluitist Leon Berendse: "Allemaal
happy Bach Day!"
Publiek: "Happy Bach Day!"
Berendse: "Ik ga een aantal verhalen over Bach vertellen en die kunnen waar zijn, maar ook niet."
Ik vind het een uitstekende
opening.
Het is meteen duidelijk dat de
musici graag een bruggetje slaan
tussen Bach en bier, en dat snap ik.
Berendse: "Bach solliciteerde ooit
op de baan van componist Heinichen. En dat schijnt een voorvader
van Freddie Heineken te ziin,"
Dit moet beter kunnen, lijkt me
zo, en gelukkig is daar cellist Björn
Schwarze: "Bach werkte als cantor
in Weimar en in zijn contract stond
dat hij jaarlijks recht had op dertig
emmers bier. Historici hebben uitgerekend: dat is vijfliter per dag,"
Applaus!
. De muziek is trouwens prachtig.
Maar serieus: prachtig.
De cellist zit net in een subtiele
solo en dan gebeurt het. Natuurlijk
gebeurt het. Ik verslik me in een
slok tripel.
Hoesten. Hoesten!

De musici: Leon Berendse (fluit), Saskia Viersen (viool),
Björn Schwarze (cello) en David Jansen (klavecimbel).

Meteen kijken mensen om en ik
voel me weer het jongetje van acht
op zondagochtend tijdens de preek
van meneer pastoor. Probeer dan
nog maar eens te stoppen. Ik zag
daar trouwens weinig Liefde Gods
in, in die blikken. Daar begon bij
mij atheïsme.
En misschien zit daar ook wel
mijn drempel naar klassieke muziek. De mensen, en hoe ze alles te
serieus nemen.
Dus ik naar buiten hollen, uithoesten.
De vrouw van de orkest-pr, de
schat, komt achter me aan, met een
glas water.
Het is psychisch, legt Ciska van
der Have uit. Als ze een concert geven in het Concertgebouw, schiet
de een na de ander in de hoest. Hoe
meer ze proberen het te onderdrukken, hoe meer ze moeten hoesten.
"Maar als we in Paradiso spelen,
hoeft niemand ooit te hoesten.
Echt, het is psychisch."
We roken gezellig een sigaretje,
tegen de hoest.
Tips? Mail naar schuim@parool.nl

Hulde.

Àltviolist Laura van der Stoep. "Het blijft de Mount Everest onder de composities, en ik hoop dat jullie genoeg
gedronken hebben." Om ons daarna omver te strijken.

Bob Streevelaar, Maria Mennen, Job Noordhoek en
Iris Oltheten, staf van het Nederlands Philharmonisch

Dorien de Bruijn, Corine 'Mevrouw Happy Bach Day'
Haitjema en Marike Schols, van Happy Bach Day.

Orkest/Nederlands Kamerorkest.

Haitjema: "Ik mag ook Mevrouw Happy zeggen."

Team Oedipus: Mark Hijlkema, Luca Bruis, Tom Bosse·

Ciska van der Have (Nederlands Philharmonisch Orkest)
rent ook storyteller Anje Robertson achterna met een
glaasje water. "Je was zielig."

laar en Sam Buunk.

