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OP 15 JUNI 2019 verscheen een post 
op het officiële Twitter-account van 
Bella Thorne die eigenlijk alleen 
bedoeld waren voor haar geliefde  
Benjamin Mascolo. Het waren foto’s 
waarop de actrice naakt te zien is. Of 
beter gezegd, een paar toplessfoto’s en 
video’s waarop ze suggestief beweegt 
en creatief doet met een banaan in 
haar mond. Een hack? Nee, Bella 
plaatste ze zélf nadat een anonieme 
hacker had gedreigd ze openbaar te 
maken. Alleen als Bella een flinke 
geldsom zou betalen, zou hij de foto’s 
privé houden. Bella pikte het niet, 
nam het voortouw en schreef bij de 
beruchte Twitter-post: “Ik voel me 
echt smerig en bekeken. Iemand heeft 
iets van mij gestolen wat niet voor 
andermans ogen bedoeld was. Hij 
heeft me ook naaktfoto’s van andere 
celebs gestuurd en hij zal nooit stoppen. 
Daarom heb ik besloten om zelf mijn 
foto’s te posten. Te lang heb ik een 

Bella Thorne gooide afgelo-
pen maand haar naaktfoto’s 
online om een hacker voor 
te zijn, en kreeg massale 
steun. Chantage met  
intieme kiekjes? Hollywood 
is er helemaal klaar mee.
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Bella Thornes 
sexy selfie van 
haar Insta. 

HOLLYWOOD SLAAT TERUG NA

NAAKTFOTO-CHANTAGE
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man gebruik van me laten maken, en 
ik ben er ziek van. Het is mijn beslissing 
en jij (de hacker) krijgt helemaal niets 
meer van mij. O en ja... De FBI zal 
snel bij je op de stoep staan, dus Watch. 
Your. Fucking. Back.”

THE FAPPENING
Een krachtige post waar veel moed 
voor nodig was. Bella was overigens 
niet de eerste celeb die door een hacker 
met haar eigen naaktfoto’s in verlegen-
heid werd gebracht. Zo werd Hollywood 
in 2014 opgeschrikt door ‘The  
Fappening’ waarbij naaktfoto’s 
van celebrities als Jennifer 
Lawrence, Rihanna en 
Christina Aguilera 
via de iCloud  
werden gestolen en  
deels ook online 
gegooid. Reden om 
maar niets meer te 
plaatsen, zo vindt 
actrice Whoopi 
Goldberg. In haar 
programma The View 
besprak ze de openbaring 
van Bella’s naaktfoto’s en zei ze 
het niet slim te vinden dat ze de foto’s 
überhaupt maakte. “Zeker als je 
beroemd bent, omdat je weet dat ze 
ergens in de Cloud terechtkomen  
waar hackers er zo bij kunnen...” Een 
opmerking die niet alleen bij Bella in 
het verkeerde keelgat schoot, maar ook 
bij collega’s als Lily-Rose Depp, Lucy 
Hale, Madison Beer en Dove Cameron. 
Nadat Bella in haar Insta-story emoti-
oneel reageerde (“Schaam je, Whoopi. 
Schaam je diep dat je zo je mening 
klaar hebt en elk jong meisje het idee 
geeft dat het walgelijk is om een  
intieme foto van jezelf te maken.”), 
kreeg ze direct massale steun.  
Dove Cameron tweette: “Waar is  
de support voor jonge vrouwen? 

Ik houd van vrouwen. Iedereen 
zou van vrouwen moeten  
houden. Wees geen klootzak. 
Seksualiteit hoort bij de 
mens, maar iemand beoordelen 
en van iemand een object 

maken niet. Ugh, ik kan het 
niet eens aan, het is te vreselijk  

voor woorden. @WhoopiGoldberg 
alsjeblieft, denk beter na. Ik kan  
niets aardigs meer tegen je zeggen...”

VOOR DE RECHTER
Ook zangeres Sia kreeg eind 2017 te 
maken met iemand die met haar 
naaktfoto’s geld probeerde te verdienen. 
Ze kwam erachter toen ze online een 
geblurde paparazzifoto van haarzelf 
tegenkwam waarop ze naakt te zien 
was. Als je de foto zou kopen, zou je 
hem scherp en duidelijk ontvangen. 
Iets waarvan Sia absoluut niet gediend 
was en dus besloot ze een zo’n foto van 
haarzelf te delen met daarbij het 
onderschrift: “Iemand probeert  

blijkbaar naaktfoto’s aan mijn fans 
te verkopen. Bespaar je de 

moeite en geld, hier 
heb je het gratis.”

Toen Mariah 
Carey door  
notabene haar 
assistent voor  
8 miljoen  
dollar werd 
gechanteerd met 

‘gênante’ filmpjes, 
sleepte Mariah 

haar meteen voor de 
rechter. De assistent 

werd niet alleen op staande 
voet ontslagen, ze had ook een claim 
van 3 miljoen dollar aan haar broek 
hangen. Slimme zet, net zoals die van 
Taylor Swift. Nadat een hacker in 
2015 zogenaamd naaktfoto’s van haar 
gestolen zou hebben, was ze niet bang 
om hem via Twitter uit te dagen. Zo 
tweette ze: “Veel plezier met photo-
shoppen, want je hebt helemaal niks!” 
Wel kocht ze twee maanden later de 
domeinnamen taylorswift.porn en  
taylorswift.adult, maar dat was volgens 
bronnen vooral om verdere pogingen 
tot chantage te voorkomen.

BAAS OVER EIGEN LIJF
Ook Demi Lovato laat zich niet langer 
intimideren, nadat ze in 2014 slachtoffer 
werd van hackers. Twee jaar geleden 
verscheen er een nieuwe privéfoto van 
haar online waarop ze naakt te zien 
zou zijn. Haar reactie? “Ik vind het 
echt grappig hoe iedereen zich zo druk 
maakt om een foto. Ik ben niet eens 
helemaal bloot te zien en bovendien, 
de wereld kon mij in Vanity Fair toch 
al naakt zien...” En daarmee geven de 
dames een duidelijk signaal af: wij zijn 
baas over ons eigen lijf!  

Whoopi werpt 
een kritsche blik. 

Sia liet zich niet 
chanteren en 
gooide haar  
blootfoto online.


