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Toen ik een tiener was, bestond sexting niet. Nou ja, behalve 

als je telefoonseks op de prepaid Nokia 3210 waar je ouders 

voor betaalden, bedoelt, of zlk sms’js omdt je bltgd bna 

op ws, of grof gepixelde foto’s via MSN als je het geluk had over een 

webcam te beschikken. Nu we in de digitale tijd leven en iedereen 

plus je oma een smartphone heeft, is sexting een heel ander verhaal 

geworden. Die goeie ouwe telefoonseks bestaat nog steeds, maar 

tegenwoordig heb je ook Skypeseks, en Snapchat voor foto’s waarvan 

je wilt dat ze snel weer verdwijnen (pas op voor screenshots), en er 

zijn in de digitale wereld miljoenen manieren om foto’s en filmpjes te 

versturen en jezelf seksueel uit te leven.

Waarom mensen aan sexting doen
Zelf ben ik een groot fan van sexting, en hoewel ik in dit boek veel 

intieme informatie heb gedeeld, zal ik geen berichten met je delen. Ik 

wil niet dat jullie er met mijn moves vandoor gaan. Er is niks mis met 

sexting, hoe jullie communiceren en in seksueel opzicht met elkaar 

omgaan is volledig aan jou en je partner. Spring alleen niet meteen 

in het diepe en zorg ervoor dat je op één lijn zit voordat je iemand 

expliciete beelden stuurt. Niemand zit op ongevraagde dickpics te 

wachten. Maar als alle betrokkenen ermee instemmen en er zin in 

hebben, ga dan gerust je gang. Dus, waarom doen mensen aan sexting?

Sexting kan een geweldige manier zijn om iemands seksuele psyche 

te begrijpen, en als je je partner niet zo vaak ziet, kan het je relatie 
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verrijken. Als er sprake is van vertrouwen en goede communicatie, 

kan sexting heel leuk zijn om te doen; het is alleen wel belangrijk dat 

de betrokkenen zich er goed bij voelen en er elk moment mee kunnen 

stoppen.

O m  u i t  t e  d a g e n

Sexuele expressie

A l s  a l t e r n a t i e f  v o o r  f y s i e k e  s e k s  a l s  j e  e e n 
l a n g e a f s t a n d s r e l a t i e  h e b t

Om opgewonden 
te raken

Zo kun je makkelijker dan 
face to face laten weten 

wat je prettig vindt

Om klaar te komen, of iemand anders 
klaar te laten komen, of alle twee

O m  e e n  f a n t a s i e  n a  t e  s p e l e n /
r o l l e n s p e l  t e  d o e n

Je kunt makkelijk 
stoppen als je dat 

wilt

Om je eigenwaarde een kick te geven (je hóéft de 

foto’s niet te versturen, je kunt ze ook alleen voor 

jezelf maken)

Om te flirten
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Nadelen van sexting

Tenzij je onder een steen heb geleefd, heb je op het nieuws gezien dat 

van verschillende beroemdheden socialemedia-accounts zijn gehackt 

en naaktfoto’s naar de media zijn gelekt. Natuurlijk is dat afschuwelijk, 

maar het is niet de schuld van de mensen die op de beelden staan. Wat 

jij privé doet, is je eigen zaak, en als je sexy naaktfoto’s wilt maken, 

moet je dat kunnen doen zonder bang te zijn dat ze in verkeerde 

handen vallen en dat mensen je er een schaamte- of schuldgevoel over 

aanpraten. Toch heeft dit bij velen tot voorzichtigheid en angst geleid. 

En hoewel er absoluut niks mis mee is als jij en je partner seksueel 

getinte berichtjes uitwisselen of spannende foto’s van elkaar willen 

maken, is het goed om stil te staan bij een aantal risico’s:

Zodra je iemand iets stuurt, heb je zelf niet meer in 
de hand wat ermee gebeurt. Ook al vertrouw je de 
ander nu, relaties kunnen vreselijk fout lopen.

Seksueel expliciete berichten, foto’s of filmpjes 
versturen kan een vorm van seksuele intimidatie 
zijn; zorg ervoor dat je zeker weet dat de ander 
ermee instemt. Seksuele intimidatie is strafbaar.

Sexting en technologie kunnen het makkelijker 
maken om iemand te bedriegen. Toch geloof ik dat 
als iemand van plan is vreemd te gaan, die persoon 
dat toch wel zou doen, met of zonder smartphone. 
Die telefoon maakt het alleen wel eenvoudiger.

De potentiële emotionele gevolgen – verlegenheid, 
schaamte, vernedering, schuldgevoel, pesterijen – 
als jouw foto ongevraagd wordt gedeeld.
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Niemand verdient het dat privéfoto’s zonder toestemming worden 

gedeeld en niemand ‘vraagt erom’ door het simpele feit dat hij of zij 

zulke foto’s gemaakt heeft. Toch moet je je van de risico’s bewust zijn 

en vervolgens je eigen weloverwogen beslissing nemen. En denk in 

geen geval dat je iets moet omdat andere mensen het doen, of omdat 

iemand het je zo aardig vraagt. Laat je niet onder druk zetten om iets 

te doen wat jij niet wilt, en ook niet andersom: zet mensen niet onder 

druk om aan sexting te doen. Niet iedereen vindt het leuk.
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De wet en sexting

Seksuele intimidatie – Seksuele intimidatie is seksueel 

getint gedrag dat door de persoon aan wie het gericht is 

als ongewenst wordt ervaren. Hiervan kan onder meer 

sprake zijn als ongevraagd seksueel getinte berichten 

worden verstuurd of wanneer je iemand onder druk zet 

om (seksueel getinte) filmpjes en foto’s aan jou te sturen.

Wraakporno –deze term is (nog) niet opgenomen in het 

Nederlandse wetboek, maar hij wordt wel veel gebruikt 

in bijvoorbeeld de media. Wraakporno is het delen van 

seksuele berichten, foto’s of filmpjes van een ex-geliefde 

die voor privédoeleinden bedoeld zijn en waarvoor geen 

toestemming is gegeven om ze te delen. 

Chantage of sextortion – Chantage is iemand met 

bedreiging van geweld dwingen tot iets. Sextortion staat 

niet in het Nederlandse wetboek, maar houdt in dat 

iemand expliciete berichten, beelden of filmpjes gebruikt 

om iemand te dwingen seksuele handelingen te verrichten 

of geld te betalen om verspreiding van de beelden te 

voorkomen.

DOE 
DEZE DINGEN 

NIET

Ze zijn strafbaar.

De wet stelt ook dat sexting strafbaar is voor mensen 

onder de achttien, maar dat ligt iets gecompliceerder. 

In de media lijkt het soms alsof de regels voor ‘sexting’ 

een nieuw stukje wetgeving zijn. Dat is niet zo. Het valt 
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onder Artikel 240a en b uit het Wetboek van Strafrecht, 

dat oorspronkelijk gaat over kinderporno, maar ook 

toepasbaar is op het moderne fenomeen ‘sexting’. Er 

is ook kritiek: sommige advocaten vinden de wet te 

hardvochtig voor – want dat is het meestal – jongeren die 

elkaar expliciete foto’s sturen via hun telefoon. De wet 

is ooit opgesteld om kinderporno te voorkomen, niet om 

zeventienjarige jongeren naar de gevangenis te sturen 

voor het sturen van expliciete foto’s. Wat zegt de wet 

eigenlijk?

Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete 
van de vijfde categorie wordt gestraft degene die een 
afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding 
- van een seksuele gedraging, waarbij iemand die de leeftijd 
van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of 
schijnbaar is betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, 
vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit heeft.

en

‘Met een gevangenisstraf of geldboete wordt gestraft hij 
die een afbeelding, een voorwerp of een gegevensdrager, 
bevattende een afbeelding waarvan de vertoning schadelijk is 
te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, 
verstrekt, aanbiedt of vertoont aan een minderjarige van wie 
hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze jonger is 
dan zestien jaar.’

Eerst even een belangrijke opmerking voordat we 

verdergaan: probeer het exclusieve gebruik van ‘hij’ te 

negeren. Deze wet geldt natuurlijk voor iedereen, maar in 

het Wetboek wordt uitsluitend het voornaamwoord ‘hij’ 

gebruikt. 

Je hebt door al die verschillende werkwoorden vast 

al bedacht dat deze wet een heleboel verschillende 

activiteiten strafbaar stelt. Iedereen die een foto maakt, 
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verspreidt of bezit (met de intentie deze aan andere te 

laten zien) van een minderjarige waarop een ‘seksuele 

gedraging’ te zien is, is strafbaar volgens deze wet – zelfs 

als de foto met toestemming is gemaakt en zelfs als het 

om een selfie gaat.

Maar toch even een laatste waarschuwing: ‘sexting’ 

is iets dat je heel lastig ongedaan kunt maken. Als de 

foto eenmaal naar buiten is, kun je hem bijna niet meer 

terughalen. Het zou kunnen dat je een relatie hebt 

waarbij je zeker denkt te zijn dat jullie twee als enige 

de foto zien. Maar wat gebeurt er als die relatie op een 

vervelende manier uit gaat? Wat gebeurt er als iemand 

anders je telefoon te pakken krijgt, of die van je partner? 

Nog afgezien van de consequenties hierboven, kan zo’n 

ervaring ontzettend schadelijk zijn en moeilijk mee 

om te gaan. Natuurlijk is het in zo’n geval altijd de fout 

van degene die de foto heeft verspreid zonder jouw 

instemming. Maar denk goed na voordat je dit soort 

afbeeldingen verspreidt, want vanaf dat moment heb je 

het – vrij letterlijk – niet meer in de hand. 
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