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en N
a de Dodenherdenking
werd zondagavond een
mooie documentaire
uitgezonden, In de Rij
voor Anne Frank. Vier
seizoenen volgde de

NOS de mensenstoet op de Prinsen-
gracht. Mooie verhalen, veel trieste ver-
halen, verhalen die ons eraan helpen
herinneren dat hedendaags lijden de
luxe van een paar uur wachten is, in de
rij voor een toeristische ‘must see’.

We zien een beveiliger van het muse-
um paraplu’s uitdelen wanneer het re-
gent, bekertjes water zodra de zon
schijnt. Veiligheid is het voorkomen van
ch a g r ij n .

Een jong gezin, de familie Bodding-
ton uit Engeland, stapt graag even uit de
rij voor een interview. Ze kleden zich,
naar eigen zeggen, „nogal eigenaardig
en vreemd” en vallen daarom buiten de
boot. Met hun bezoek aan het Anne
Frank Huis willen ze dochter Molly laten
zien hoe andere meisjes van haar leeftijd
‘afzondering’ hebben ervaren. Een wat
vreemde parallel, (maar misschien is suc-
cesvol herdenken inderdaad een vorm
van geaccepteerde betrekkingswaan),
want Anne Frank werd niet buitengeslo-
ten omdat ze moedwillig eigenzinnig
was. Het ontbrak haar juist aan indivi-
dualiteit: ze maakte gedwongen deel uit
van een groep – een abstractie. En ab-
stracties zijn gemakkelijk te vernietigen.

Bij de uitgang verschijnt de familie
weer in beeld. Ter ere van Anne, die twee
jaar lang dapper oefende in onzichtbaar-
heid, hebben ze geprobeerd om de trap
naar het achterhuis geluidloos op te slui-
pen. De camera zoomt in op hun glitter-
schoenen en hipsterboots, huppelvoeten
die van opvallen een sport hebben ge-
maakt. De Boddingtons concluderen dat
die trap onmogelijk stil te beklimmen
was. Terwijl dat niet onmogelijk kán zijn.
Anne deed het. Het voelt alleen onmoge-
lijk omdat er geen reële noodzaak is.

Architect en beeldend kunstenaar Sa-
rah van Sonsbeeck zoekt naar de beteke-
nis van stilte, hoe plaats- en tijdgebon-
den die is. In Turkije ondervond ze dat
mensen stilte veelal met censuur asso-
ciëren, terwijl een Nederlander het met
‘rust’ en ‘vrede’ verbindt.

Ze maakte een bak van akoestisch iso-
lerend glas. Eén kubieke meter stilte,
voor in het centrum van Almere. Het
werk werd algauw kapot gemaakt, er
ging een baksteen door. Anders dan een
moderne politicus heeft een kunstenaar
de vrijheid om geweld als noodzakelijk-
heid te zien, en Van Sonsbeeck zag het
zelfs als de vervolmaking van haar werk.

Was het puur vandalisme, of daagde
de stilte de stenengooiers uit – als een
rellende vuist op het stadsplein?

Ik denk: omdat er zo weinig dingen
zijn die werkelijk niet te negeren zijn (zo-
als een repressief regime, gemarcheer in
je eigen straat), doen we zelf de eerste stap
en zeggen dan dat het op ons af kwam.

Je weet dat je leeft, niet omdat je je ei-
gen adem hoort, maar omdat anderen
zich aan je adem storen of laven.

Vrijheid is: overal aanstoot aan ne-
men, omdat er niets is dat jou aanvalt.

SIMONE VAN SAARLOOS

Simone
Niet stil op de trap

met glitterschoenen

Verboden #selfies 
te maken
#artikel461 #wetboekvanstrafrecht
#artikel22 #spoorwegwet

De aanleiding

ProRail stuurde vorige week een alarmerende
boodschap de wereld in: „Selfies op het spoor:
gevaarlijke trend.” In het bericht op zijn web-
site stelt ProRail dat op het spoor gemaakte
foto’s steeds vaker op sociale media verschij-
nen, en dat dit levensgevaarlijk is aangezien
er door spoorlopen jaarlijks doden vallen.
Het bericht werd gretig overgenomen, onder
meer door De Telegraaf, het AD en HP/De Tijd.
Dat het maken van selfies een trend is, is geen
nieuws. Maar dat het spoor hiervoor veelvul-
dig als achtergronddecor gebruikt wordt, was
ons onbekend. Is het maken van spoorselfies
echt een nieuwe trend?

Waar is het op gebaseerd?

Een woordvoerder van ProRail vertelt aan de
telefoon dat de spoorbeheerder altijd bij-
houdt wat er op sociale media over het Neder-
landse spoor verschijnt. Toen het de mede-
werkers van de spoorbeheerder opviel dat er
op Twitter en Instagram steeds meer foto’s
van met name jongeren poserend op het
spoor verschijnen, besloten ze het waarschu-
wende blogbericht over de spoorselfies er uit
te gooien. Ze plaatsten er twee voorbeelden
bij. Een Instagram-foto van een meisje dat
een handstand op het spoor doet, en een You-
Tube-filmpje, waarin een Canadees voor zijn
hoofd wordt geschopt door de machinist van
een passerende trein als hij probeert om naast
het spoor een selfie te maken.

Echt wetenschappelijk onderzoek is er dus
niet aan de conclusie van ProRail voorafge-
gaan. Het gaat volgens een woordvoerder van
de spoorbeheerder ook niet om honderden
foto’s per week, maar om „een aantal per
week”.

En, klopt het?

We kijken of er inderdaad, zoals ProRail be-
weert, spoorselfies op internet te vinden
zijn. Op Twitter en Instagram zoeken we op
de hashtags ‘spoor’ en ‘spoorselfie’ – de ter-
men waar ProRail ook mee zocht. Het resul-
taat? Vooral veel tweets die linken naar het
bericht van ProRail of naar een bericht van
de Volkskrant, het A D of de Te l e g r a a f die ook
over de spoorselfies schreven. Qua foto’s tel-
len we alleen de spoorselfies van vóór 30
april mee, want dat is de dag dat ProRail
het bericht plaatste. Na even zoeken vinden
we wat foto’s van jongeren op het spoor.
Wat voor foto’s? Een meisje zittend tussen
de rails, een jongen die ogenschijnlijk non-
chalant op het spoor zit te bellen, of een
meisje dat tussen twee sporen in met een
skateboard loopt. We vinden ze dus wel,
maar niet genoeg om te spreken van „een
aantal foto’s per week”. Dat de gevonden fo-
to’s van spoorlopers eigenlijk geen selfies
zijn, maar vaak gewoon foto’s van jongeren
op het spoor – die dus niet zichzelf gefoto-

grafeerd hebben – zien we even door de
v i n g e r s.

Toch is het t r i ck y om nu gelijk de con-
clusie te trekken dat de uitspraak van Pro-
Rail – „een aantal foto’s per week” – over-
dreven is. Het zou namelijk best kunnen
dat er meer jongeren zijn die zichzelf op
het spoor (laten) fotograferen en deze fo-
to’s delen op sociale media. Als deze slor-
dig getagd worden – dus zonder #spoor of
#spoorselfie – is het moeilijk ze te vinden.
Maar het vinden van echte spoorselfies is
zó lastig dat een keiharde trend onwaar-
schijnlijk lijkt.

Wanneer is iets eigenlijk een trend? Stel
dat er toch een paar spoorselfies per week
verschijnen, is dat dan genoeg om van een
trend te spreken? We vragen het een trend-
analist en een social media-onderzoeker. Zij
zijn het erover eens dat het, ook bij een
paar foto’s per week, onzin is om te spre-
ken van een trend. „Een trend is een lang-
durige verandering die de massa raakt”,
stelt trendanalist Lieke Lamb. Social media-
onderzoeker Thomas Boeschoten beaamt
dit. „Selfies zijn er al jaren en zullen ook
niet snel meer verdwijnen”, zegt hij. „Dát
is een duidelijke trend.” De spoorselfies
daarentegen zijn volgens hen hoogstens
een hype, een kortdurend verschijnsel, dat
vaak binnen een trend valt. Zo zou de
spoorselfie binnen de volgende trends val-
len: de trend om gevaarlijke dingen te
doen en dat te delen (#yolo, #livinontheed-
ge), en de trend om foto’s van jezelf in aller-
lei situaties te maken en te delen (#selfie).

Toch vinden de experts zelfs een ‘hype’
nog een overdreven benaming. „Een paar
foto’s per week is geen hype”, zegt Lamb.
Ook valt het volgens Lamb en Boeschoten
te betwijfelen of ProRail met het benoe-
men van de spoorselfie een verstandige
keuze heeft gemaakt, omdat dat het ont-
staan van een hype juist in de hand zou
kunnen werken. Kijk je op topsy.com, een
website die bijhoudt hoe vaak er per dag
over een bepaald onderwerp getweet
wordt, dan zie je dat er in de hele maand
april niets met het woord ‘spoorselfie’ ge-
tweet is, tot 29 april. De dag dat ProRail
met het alarmerende bericht kwam, toen
gingen er 62 tweets met het woord spoor-
selfie de wereld in.

Conclusie

ProRail berichtte afgelopen week dat het
maken van ‘spoorselfies’ een gevaarlijke
trend is. Wanneer wij ernaar zoeken, vin-
den we er minder dan een aantal per week.
En experts stellen dat er zelfs bij een paar
foto’s per week geen sprake is van een
trend. Eerder van een hype, en zelfs dat is
al een groot woord. We beoordelen de stel-
ling daarom als o n wa a r.

LINDA GOTTMER

‘Selfies op spoor
gevaarlijke trend’

Ex-gedetineerde Rudy
die door vrijwilligers wordt
begeleid, terug de maat-

schappij in
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Ik wil straks
het liefst naar

Drenthe,
lekker rustig

in een
boerendorp

Ter ere van Anne, die
twee jaar lang dapper
oefende in onzichtbaarheid

A DV E RT E NT I E

Wereldgezondheid //
WHO maakt zich ernstige
zorgen om uitbraak polio
New York. De volksgezondheid wordt
bedreigd door nieuwe uitbraken van po-
lio, heeft de Wereldgezondheidsorgani-
satie (WHO) gisteren gezegd na crisisbe-
raad. De ziekte duikt de laatste tijd weer
op in landen waar hij was uitgeroeid, zo-
als Syrië, Somalië en Irak. In de genoem-
de landen zorgen burgeroorlog en con-
flicten ervoor dat polio, de ziekte die
kinderen jonger dan vijf jaar blijvend
kan verlammen, weer in opkomst is.
Veel islamitische bewegingen in Afrika
en Azië verzetten zich tegen vaccinatie-
programma’s. Volgens de WHO vereist
de “u i t z o n d e r l ij k e ” situatie een ge-
stuurde internationale aanpak. In maart
sprak de organisatie al van een “zeer
hoog risico” dat de ziekte zich in Syrië
en buurlanden verspreidt. Voor polio
bestaat wel een vaccin, maar geen be-
handeling of genezing. AP

Congo //
Militairen veroordeeld
voor verkrachtingen
Kinshasa. Een rechtbank in Congo
heeft gisteren 25 militairen veroordeeld
voor massaverkrachtingen in het oosten
van het land. Twee militairen kregen le-
venslang, drie kregen twintig jaar en de
overige twintig verdwijnen voor tien
jaar achter de tralies. Ve r o o r d e l i n g e n
voor verkrachting zijn zeldzaam in Con-
go. De verkrachtingen vonden plaats in
2012 nadat militairen een nederlaag
hadden geleden tegen rebellen. Volgens
ooggetuigen hebben ze dagenlang ge-
plunderd, verkracht en gemoord. Zeker
135 vrouwen werden verkracht. AP

Griekenland //
Zeker 22 doden bij ramp
migrantenboten
Athene. Bij het zinken van twee over-
volle boten met migranten in de Egeï-
sche Zee zijn 22 mensen verdronken,
onder wie vier kinderen. Dat heeft de
Griekse kustwacht gisteren gemeld. Veel
details zijn er niet bekend: zo wordt een
nog onbekend aantal mensen vermist, is
de nationaliteit van de migranten onbe-
kend net als de oorzaak van de schip-
breuk. Er vinden regelmatig ongeluk-
ken plaats als boten vol migranten van-
uit Turkije proberen de Griekse eilan-
den te bereiken. Dikwijls gaat het om
Syriërs, Eritreeërs en Somaliërs. AP

9
jaar oud is de jongste dader die af-

gelopen weekend een ravage in een
museum in Kerkrade aanrichtte. De
oudste is 11. De kinderen trokken

fo t o ’s van de muur, gooiden brand-
blussers door de ruiten en

stichtten brand. De schade is
volgens een woordvoerder

enorm.

Oekraïne //
Helikopter bij Slavjansk
n e e r g e s ch o t e n
Slavjansk. Gisteren is een helikopter
uit de lucht gehaald boven de stad Slav-
jansk. Het toestel werd waarschijnlijk
neergehaald door een zwaar machinege-
weer. Dat meldt het Oekraïense ministe-
rie van Defensie. De piloten zijn onge-
deerd. Volgens het ministerie belandde
de helikopter in een rivier waarna de pi-
loten door het Oekraïense leger in vei-
ligheid werden gebracht. Het leger her-
vatte gisteren zijn ‘antiterreuroperatie’
in Slavjansk. De stad is in handen van se-
paratisten en is het centrum geworden
van de gewapende opstand tegen de re-
gering in Kiev. N OV U M

Bevrijdingsfestival // Nederland viert feest
Amsterdam. Deze man viert 5 mei tijdens het bevrijdingsfestival in het Amsterdamse Westerpark. Het gratis festival, een van de veertien in
Nederland, ontving gisteren ambassadeur van de vrijheid Kensington. De Utrechtse rockband deed Amsterdam aan met de nationale helikop-
tertour. Singer songwriter Douwe Bob bezocht de noordelijke steden; rapper Gers Pardoel de podia in het zuiden van het land. N OV U M

FOTO PIET VAN DER MEER

Rijbewijzen //
CBR geeft onterecht
rijbewijzen uit
Amsterdam. Ieder jaar kunnen tiental-
len mensen die zakken voor hun rijexa-
men, of zelfs geen examen deden, tóch
hun rijbewijs aanvragen. Dat gebeurt
door fouten van het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), meldt
RTL Nieuws. RT L vroeg aan duizend rij-
schoolhouders of ze dit hebben meege-
maakt. Ze noemden 137 gevallen. Zo
zakte een vrouw voor haar rijexamen,
maar berichtte het CBR dezelfde dag dat
ze haar rijbewijs op kon halen. Het CBR
zegt dat het mensenwerk is, waar fouten
bij worden gemaakt. N OV U M

Vrij veel bewol-
king en in de
middag on-
weersbuien. 15
tot 20 graden.
Na vandaag
wisselvallig
met buien en
veel wind. 14
tot 17 graden.

Dat meldde spoorbeheerder ProRail vorige week

V Waar // V Grotendeels waar // V Half waar //

V Grotendeels  onwaar // V O nwa a r
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