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“Ben ik in beeld?” 
Ik verbaas mij telkens weer over de 
lichtzinnigheid waarmee sommige 
mensen zeer persoonlijke gegevens op 
het internet zetten. Mensen gaven de 
afgelopen zomer bijvoorbeeld massaal 
digitaal door dat ze op vakantie waren. 
Een boodschap die door het dieven-
gilde dankbaar werd ontvangen. 

Ook persoonlijke foto’s worden ach-
teloos via Facebook of  andere sociale 
media het wereldwijde web op geslin-
gerd, zonder dat er wordt nagedacht 
over de consequenties. 
Eind juli van dit jaar oordeelde de 
kantonrechter in Breda nog dat een 
IC-verpleegkundige die reeds 35 jaar 
in dienst van het ziekenhuis was, recht-
matig was ontslagen omdat de ‘zuster’ 
in kwestie haar dochter had meegeno-
men tijdens haar dienst. Zij had haar in 
een zusterspakje gehesen, naast medi-
sche apparatuur geplaatst en daarvan 
foto’s gemaakt. U raadt het al, deze fo-
to’s werden publiek gemaakt via Face-
book. Dat op de achtergrond van die 
foto’s de medische gegevens van enkele 
patiënten te lezen waren, sprak overi-
gens ook niet in haar voordeel...

We horen steeds vaker dat intiem 
beeldmateriaal tegen de wil van de 
geportretteerde in de openbaarheid  
komt, waardoor  het recht op privacy 
in ernstige mate wordt geschonden. 
Vorige week verschenen vele pikante 

Strafbaar is dat nog niet, hooguit 
wordt u in huislijke kring vermanend 
toegesproken. De hacker/verspreider 
staat daarentegen hoogst waarschijn-
lijk wel een lange gevangenisstraf  te 
wachten.

In Nederland kan ook  het maken en/
of  het verspreiden van dergelijk beeld-
materiaal op een fikse gevangenis-
straf  uitlopen. De inmiddels ontslagen 
trainer Luigi C. van de Wassenaarse 
hockeyclub “HGC” zal dat gaan on-
dervinden. U heeft natuurlijk gelezen 
dat hij in de periode van 2006 tot 2011 
heimelijk een camera plaatste in de 
locker van een dameskleedkamer. 
De politie had overigens geen enkele 
moeite om hem te traceren. Bij het 
plaatsen en het weghalen van de ca-
mera keek Luigi C. namelijk enkele 
malen zelf  recht in de lens! 

In deze hypermoderne tijd, waarin een 
steeds groter gedeelte van ons (sociale) 
leven zich online afspeelt, is voorzich-
tigheid dus geboden. Veel persoonlijke 
informatie is door kwaadwillenden re-
latief  makkelijk te achterhalen. Maar 
dat mes snijdt natuurlijk aan twee kan-
ten. Ook politie en justitie beschikken 
over steeds meer middelen om deze 
vormen van criminaliteit aan te pak-
ken. En in dat kader heeft een heel 
oud spreekwoord nog steeds niet aan 
kracht ingeboet: “Wie een kuil graaft 
voor een ander, valt er zelf  in…” 
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foto’s van beroemde schoonheden op 
het internet nadat een hacker deze 
had weten te  stelen uit de “beveilig-
de iCloud”.  Niemand van u zal het 
nieuws over de onthulling van pikante 
foto’s van Hollywoodsterren als Jen-
niffer Lawrence en Kate Upton zijn 
ontgaan en sommigen konden mis-
schien zelfs hun nieuwsgierigheid niet 
bedwingen om even digitaal te gluren. 


