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FOLKERT JENSMA

B innen een dag had iedereen op het werk al door
dat hij het had gedaan. Dat kwam door het You-
Tube-filmpje. Kijk! Roel, in z’n gele werkpak

met dat schommelende loopje. De baas herkende ook
de vorkheftruck die ’s ochtends gestolen bleek, op het
containerbedrijf. Waar Roel dus altijd mee reed.
Ik ben een flutcrimineel, rechter, ik was helemaal in
de war, ik was despe rate, ik weet niet waarom ik het
heb gedaan. Maar dát hij het heeft gedaan wil Roel
graag erkennen. Ik verdien straf, zegt hij, almaar. En:
sorry dat ik zo doordraaf.
Op een doordeweekse dag, ’s ochtends, op de drukke
Rotterdamse Lijnbaan, had Roel met z’n heftruck het
gepantserde glas uit een juwelierszaak getrokken. Pre-
cies van de vitrine met de Rolex- en Longines-horloges.
Verblufte omstanders zetten de beelden op internet. De
officier noemt de actie lomp, rauw, gedurfd, maar ook
„goed voor een jongensboek”. Ze eist twee jaar cel,
waarvan een half jaar voorwaardelijk.
Op het werk waren ze hem de volgende dag Ro el e x
gaan noemen. Hij was gevlucht, achter op de scooter
van de man die de vitrine leeghaalde. Roel had ook een
greep gedaan. 32 horloges, in totaal, samen twee ton
waard. Ze zijn nog steeds zoek. Roel zou voor het
‘gaatje prikken’ 5.000 euro krijgen. Van die onbekende
man dus. Die had ’m een paar keer opgebeld: als hij het

niet zou doen, dan gingen z’n kleinkinderen eraan.
Roel zat net in een moeilijke periode. Hij had schul-
den, hij was er thuis uitgezet en was dakloos. Hij bleef
op z’n werk hangen, ook voor de ‘door werkmaaltij-
d e n’ en de douche. Hij sliep er ook weleens, in een
container. Ik ben hier de schlemiel mevrouw, het is
echt heel dom, ik ben gebruikt. Maar echt, ik weet niet
wie die man was, die mij belde.
Justitie en politie weten het wel. Dat was dus Sonny,
een twintiger van bijna twee meter met gemillimeterd
blond haar, die naast Roel zit. Sonny en Roel kennen
elkaar van het werk. Ze brachten veel tijd met elkaar
door, ook privé. Roel loopt tegen de zestig, Sonny is
een twintiger. Voor de ramkraak belden ze elkaar wel
vijf keer per dag. Maar op de dag van de kraak verwij-
derde Sonny dus het nummer van Roel uit z’n tele-
foon. Waarom? Het blijft onduidelijk. Sonny weigert
op veel vragen antwoord te geven.
Uit het dossier doemt hij op als organisator en hoofdda-
der. Hij zou de vorkheftruck hebben gestolen. Hij
maakte het toegangshek open met een gestolen pasje.
De in België gehuurde dieplader stond klaar, met niets-
vermoedende chauffeur. De vluchtscooter kocht
Sonny op Marktplaats. Hij was vlak na de kraak gezien
met een man in een geel werkpak.
Met de prepaidtelefoon waarmee de afspraak met
Roel was gemaakt, was ook een taxi besteld, bij Sonny
thuis. De rit ging naar een garagebox waar waarschijn-
lijk een scooter stond. De taxichauffeur had Sonny
herkend. De dieplader was ook gehuurd met die tele-
foon. En er waren nummers mee gebeld die ook in de
iPhone van Sonny voorkwamen. Met zijn laptop was
gezocht naar verhuurders van diepladers – en vlak na
de diefstal had iemand op de laptop ‘ramkraak’ i nge -
voerd. Tsja.
Sonny verwijst steeds naar ‘een derde’ die het moet
hebben gedaan. Z’n advocaat wijst erop dat alle bewijs
tegen hem op z’n best indirect is – en nergens door-
slaggevend. Zo herkende achteraf de chauffeur van de
dieplader Sonny helemaal niet.
De rechtbank veroordeelt de mannen twee weken later.
Roel krijgt 20 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk.
Sonny krijgt 24 maanden, ook met 6 voorwaardelijk.

Niet echt een
slimme ramkraak
Re c ht sp ra a k Roel en Sonny
pleegden op een doordeweekse
dag een ramkraak met een
vorkheftruck. Ik was in de war, zegt
Roel. Wat zegt de rechter?

SHEILA KAMERMAN

ROTTERDAM. Twee kinderen van 7 en 9
jaar stappen op de metro in Rotterdam. Ze
gaan naar muziekles, dat doen ze elke
week. Ze reizen een paar haltes naar het
centrum, stappen uit bij halte Beurs en
lopen dan een minuut of zeven naar de
muziekschool.

Als de ov-chipkaart van een van hen
onvoldoende saldo heeft, waardoor de
poortjes dichtblijven, doen ze wat hun
moeder hun vertelde. Ze melden zich bij
een RET-medewerker. Die belt de moeder
en zegt: „Dat kan echt niet, wat u doet.
Kinderen van deze leeftijd laat je toch niet
alleen met de metro reizen!”

Het gebeurt ook nauwelijks. Ouders zijn
steeds banger dat hun kinderen iets over-
komt. Fysiek dan. De bewegingsruimte
van de kinderen van nu is extreem veel
kleiner dan die van hun ouders vroeger
was. Die ouders brengen hun kinderen op
de achterbank naar sportclubs, elke och-
tend tot in de klas. Na schooltijd staat daar
oma of de naschoolse opvang. Fietsende
kinderen hebben helmpjes op, ze springen
het zwembad in gekleed in uv-werende
pakjes met drijfelementen; een petje op
en bandjes om. Uiteraard staat een van de
ouders ernaast.

Sander Potter zat een paar jaar geleden
in de tuin en keek naar zijn kinderen van
toen 4 en 5 jaar. Hij wilde hun graag de vrij-
heid geven de wereld te ontdekken, zon-
der voortdurend achter hen aan te moeten
gaan. Wat zou het toch fijn zijn als er iets
zou bestaan waardoor hij hen vanuit de
tuin zou kunnen volgen, dacht hij.

Een tracker, formaat luciferdoosje
Hij ontwierp een gps-tracker ter grootte
van een luciferdoosje en noemde het
kastje Spotter. Ouders kunnen een virtu-
eel hek instellen en krijgen een melding op
hun mobiele telefoon als het kind over dat

‘hek’ stapt. Ze weten dan bovendien
meteen waar hij is.

„Stel dat er iets is”, zegt Potter, „dan
kunnen kinderen op een knop drukken en
kan de ouder horen wat er speelt. Dat is
voor het kind ook een veilig gevoel.” De
ouder kan ook met het kind spreken. De
Spotter is sinds kort te koop bij drogisterij-
keten Kruidvat: ‘Nooit meer ongerust’.
Sander Potter denkt dat het apparaat zal
voorzien in een grote behoefte.

Een kind van 10 in de tent? Babyfoon!
Op een internetforum vraagt een moeder
raad omdat haar kinderen van 7 en 10 jaar
in een eigen tentje willen slapen. Hoe oud
moet een kind daarvoor zijn? Uit de ant-
woorden blijkt dat kinderen onder de 10 in
een tent naast die van hun ouders lang
geen vanzelfsprekendheid vormen. Neem
je het risico, dan is een babyfoon een
optie, schrijft een ouder.

Vraag het vaders van nu en ze zeggen
hoe zij speelden op bouwterreinen. Moe-
ders vertellen dat ze een halve dag weg-
bleven om te spelen in een leegstaand zie-
kenhuis waarvoor ze een plank uit een
dichtgetimmerd raam trokken.

Die vrijheid van vroeger, is belangrijk,
zegt Trees Pels, onderzoeker bij het Ver-
wey-Jonker Instituut en bijzonder hoogle-
raar opvoeden aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam. Zij is geen voorstander van
gps-trackers als de Spotter en babyfoons
in de tent. „Vrijheid is ontzettend belang-
rijk voor kinderen.”

Wel begrijpt ze de neiging van ouders
om hun kinderen te volgen. „We hebben
nog maar één of twee, hooguit drie kinde-
ren. De waarde van een kind is gestegen.”

Door de grote aandacht voor veiligheid
is er minder ruimte om met vallen en
opstaan te leren, zegt Pels. „Als kinderen
aan de hand van hun ouders door het
leven gaan, leren ze minder goed hoe je je
verantwoordelijk gedraagt ten opzichte

van jezelf en anderen. Kinderen moeten
zelf een moreel kompas ontwikkelen. Je
moet ook een bepaalde intuïtie ontwikke-
len voor ‘e nge’ mensen. We moeten kinde-
ren loslaten en risico’s nemen. Ouders
hoeven er niet altijd te zijn. Ze moeten er
zijn als het nodig is.”

Ontvoeringen komen bijna nooit voor
We leven in een samenleving die risico’s
mijdt, zegt Henk Boeke, eindredacteur van
Ouders Online, de grootste online ouders-
community van Nederland. Hij denkt dat
ouders bang worden gemaakt. Onder meer
door bedrijven die schijnveiligheid probe-
ren te verkopen – zoals gps-trackers.

Waar zijn de ouders die hun kinderen in
de gaten houden eigenlijk bang voor? Voor
ontvoeringen bijvoorbeeld, zegt Boeke.
„Dat een griezel een kind op straat in een
busje trekt, of ’s nachts uit de tent haalt.
Maar dat komt vrijwel niet voor.” G emid-
deld zeven keer per jaar, zegt Boeke; er
komen jaarlijks heel wat meer kinderen
om in het verkeer. „Als kinderen al ont-
voerd worden, dan is het door een van de
eigen ouders. In een vechtscheiding bij-
voorbeeld, dat komt honderden keren per
jaar voor.”

Overigens wordt de ‘draaic irkel’ van
kinderen in alle westerse landen kleiner.
William Bird, een Britse huisarts en
gezondheidsactivist, maakt zich zorgen
over het gebrek aan bewegingsvrijheid
van kinderen. In een advies uit 2007 aan
Natural England, een belangrijke natuur-
o rg a n i s at i e , illustreert hij dat treffend aan
de hand van de actieradius van vier gene-
raties 8-jarigen van de familie Thomas.
Overgrootvader liep in 1919 op zijn achtste
in z’n uppie zes mijl om te gaan vissen. Opa
liep in 1950 een mijl om in het bos te spe-
len. Moeder mocht in 1979 nog een halve
mijl lopen naar het zwembad. Haar zoon
van 8 mag tot het einde van de straat.

Opvallend is dat kinderen die op straat

B u it e n s p e l e n?
De gps-tracker mee!
Het maakbare kind Sinds kort verkoopt Kruidvat een gps-tracker waarmee ouders hun kind in
de gaten kunnen houden. Buiten lijkt steeds meer gevaar, dus krijgen kinderen minder vrijheid.
Tegelijkertijd kijken kinderen online naar porno en onthoofdingsfilmpjes.

Stel dat er
iets is, dan
kunnen
kinderen op
een knop
drukken en
hoort de
ouder wat er
speelt

Roel had een greep gedaan:
32 horloges, in totaal,
samen twee ton waardstrikt in de gaten worden gehouden, op

internet hun goddelijke gang kunnen
gaan. In feite is het een omkering van de
jaren zeventig en tachtig; kinderen kon-
den toen vrij bewegen, maar oh wee als er
een pornoblaadje in het bed werd gevon-
den. In kindertelevisieprogramma’s
vloeide geen bloed, er werd hooguit
gekust. Een kind mocht meestal niet naar
een volwassenenprogramma kijken.

Nu hebben ouders geen idee wat heel
jonge kinderen op internet tegenkomen:
die praten daar vrijuit met heel wat meer
vreemden dan op straat. Waar dat toe kan
leiden, leert de kwestie van het 13-jarige
meisje dat een paar weken geleden ’s
nachts van de camping verdween. Ze bleek
niet met een 15-jarige jongen te hebben
afgesproken, maar met een 41-jarige man.

Internetgebruik checken ouders niet
Ouders hebben vaak weinig zicht op het
internetgebruik van hun kinderen, en al
helemaal niet op de veiligheid. Op een
voorlichtingsavond over multimediage-
bruik op een Rotterdamse middelbare
school vraagt specialist mediaopvoeding
Justine Pardoen de ouders: wie stelt er
regels aan het smartphonegebruik van de
pubers? Ongeveer eenderde van de aan-
wezigen steekt de hand op, de rest niet.
Die meerderheid kijkt verbaasd: het kan
dus wel!

Kinderen hebben online een heel leven,
zegt Justine Pardoen die avond. Ze maken
vrienden, kletsen, hangen online rond,
worden verliefd, zien seks en porno, maar
ook onthoofdingsfilmpjes. „Ze zien het,
a l l e m a a l .” Een avond lang vertelt ze hoe
ouders hun kinderen kunnen begeleiden
in hun internetgebruik. Niet door te ver-
bieden, maar door grenzen te stellen. En
vooral door zich zelf te verdiepen in het
leven van hun kinderen op internet. „En
daarover vragen te stellen die leiden tot
een gesprek, geen preek.”

OUDERS EN KINDEREN

5,5
uur besteden kinderen tussen
10 en 14 jaar per dag aan beeld-
schermen (van smartphone en
computer tot tv-scherm).

4
vierkante meter heeft een
kind in de stad anno 2015 ge-
middeld beschikbaar als speel-
ruimte.

14
uur per week besteden moe-
ders anno 2015 gemiddeld aan
de zorg voor de kinderen.

6
uur per weekbesteden vaders
anno 2015 gemiddeld aan de
zorg voor hun kinderen.
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DE ACTIERADIUSSEN VAN 4 GENERATIES BRITTEN
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