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Digitaal lynchen 
 
Een virtuele lynchpartij, zo noemde dagblad Spits de verwensingen aan het adres van 
Pepijn V. vorige week. Pepijn V. is de mogelijke dader van de moord op de 16-jarige 
scholier Gerd Nan van Wijk. Hij gaf hem drie stompen en een knietje in het fietsenhok. 
De aanleiding zou een meisje zijn. Gerd zou het met de vriendin van een vriend hebben 
gedaan. Klasgenoten kunnen zich niet voorstellen dat Pepijn Gerd opzettelijk om het 
leven zou hebben gebracht.  
 
Toch was dat de inzet van de meeste reacties op internet. Op jongerensites als 
Partypeep, Hyves en GeenStijl verschenen al snel na de arrestatie van de verdachte 
weinig opbeurende berichten. Die Pepijn moet standrechtelijk geëxecuteerd worden, was 
de strekking van de meeste reacties.  
 
Op de sites Partypeep en Hyves, waar Pepijn een eigen pagina had, stroomden de 
doodsverwensingen al snel binnen. Dankzij de persoonlijke pagina van de verdachte werd 
al direct veel over hem bekend.  
 
Heeft een verdachte nog rechten op internet? Hoe moet je hem beschermen tegen 
digitale belastering? 
 
Het contrast met de gewone media is sterk. Nederlandse media zijn zeer terughoudend 
met het publiceren van persoonlijke informatie over verdachten. Foto’s zie je slechts bij 
hoge uitzondering en achternamen worden nog steeds afgekort. Terwijl buiten Nederland 
iedereen wist dat de verdachte op de moord van Theo van Gogh Mohammed Buyeri was 
hij voor ons slechts Mohammed B. En zo gaat hij nog steeds door het leven. Alleen de 
naam van Willem Holleeder is zo bekend dat hij voluit genoemd wordt in de media.  
 
Er is geen wettelijke basis voor de censuur die gewone pers zichzelf oplegt. Het is een 
vorm van zelfregulering. De gewone pers beschermt daarmee vergaand de privacy van 
verdachten. Misschien wel wat te ver. Als alle buitenlandse kranten de naam van de 
moord op Van Gogh al hebben gepubliceerd, is het bekrompen om vol te houden dat het 
om een staatsgeheim gaat. De vrijheid van meningsuiting is ook wat waard en juist als 
het om een moord gaat die de samenleving diep heeft geschokt mag de privacy van de 
verdachte wel wat minder vergaand beschermd worden.  
 
Het is duidelijk dat het internet niet bevattelijk is voor de normen die de gewone pers 
zichzelf oplegt. Om die reden wordt weleens gesuggereerd regelgeving te introduceren 
om digitale lynchpartijen als die van Pepijn te bestrijden. Ik denk dat dat niet nodig is en 
bovendien weinig zin heeft. Net als de gewone pers moet het internet zichzelf op den 
duur gaan reguleren. Men vergeet dat het internet als medium nog piepjong is.  
 
Partypeep en Hyves hebben inmiddels besloten de pagina van de verdachte te 
verwijderen van de sites. De sites vonden blijkbaar dat de uitlatingen de grens van het 
fatsoenlijke overschreden en niet meer onder de vrijheid van meningsuiting vielen. De 
privacy van de verdachte legde meer gewicht in de schaal. Dat is een vorm van 
zelfregulering die mij bevalt. Laat overheidsingrijpen in de ontwikkeling van dit piepjonge 
medium nog maar even achterwege. Het zelfreinigend vermogen van het internet is 
sterker dan men denkt.  


