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Elke basisschool kan gratis software krijgen

’BABYSITTER’ tegen net-terreur
door MARIANNE JANSSEN

Kinderen die via internet worden
gepest of bedreigd, of die te maken krijgen
met
webcamseks
voelen
zich
doodongelukkig, maar ze houden vaak uit
schaamte hun mond. Nu daagt er hulp voor
hen. Met ’de Babysitter’ kunnen ouders
controleren wie hun kind op het net
belaagt.
Ouders voelen zich vaak ongemakkelijk
over het feit dat hun kinderen op internet
zitten. Ze zijn als ouders, zo menen zij, minder
bedreven op het net dan hun kinderen en

• Hilik Bar met zoon Daniël. Daniël vindt
Babysitter prima, want „nu kan ik altijd op
internet, vroeger was dat verboden.”
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kunnen hen daardoor niet beschermen in
bedreigende
situaties.
Onlangs nog bedreigde een man een grote

Aangifte
Mocht een ouder er achter komen dat een

groep tienermeisjes en dreef ze zo ver dat ze
uit de kleren gingen terwijl dat op de webcam

kind wordt belaagd, dan kan hij aangifte doen.
Met de uitdraai van de Babysitter heeft de

werd
vastgelegd.
Weerzinwekkende
praktijken, die ouders nóg ongeruster maken,
al is de dader gepakt en voor negen maanden

politie de afzender en kan de dader traceren.
„Dit programma filtert niet, maar het
documenteert”, zegt Hilik Bar. „Daarin wijkt

de cel ingegaan. Want stel dat zoiets je eigen
dochter of zoon overkomt? Hoe wapen je je

het ook af. Een programma als Net Nanny
filtert, dan sluit je als ouders de weg naar

daartegen? Seksafpersers als deze man zijn er
en zullen er blijven. Maar ouders kunnen zijn
onfrisse macht wel enorm verkleinen.

bepaalde programmas´ af. Maar het is niet
effectief om een weg af te sluiten, want er is
altijd wel een sluipweg. De Babysitter doet dat

Met het nieuwe, nederlandstalige

niet, die biedt gereedschap tot communicatie.
Een ouder die ziet dat het kind op een sekslijn

software-programma ’de Babysitter’ van
D.N.D. Media (€29,95) kunnen ouders alle
internetcontacten van hun kinderen,
inclusief de teksten die gewist zijn,

zit of gepest wordt, grijpt dat aan om te praten,
om hulp te bieden. De monitoring werkt
trouwens ook preventief: naar het net-gedrag

oproepen,
lezen
en
traceren
op
afzendadres.
Daarmee ondervangen ze niet alleen

van het eigen kind toe, maar ook naar pesters,
die te horen krijgen dat ouders de brieven
lezen.”

pesterijen en bedreigingen van kinderen onder

Hilik Bar vindt het zó belangrijk om

elkaar – en aangezien zeker 10% van de

kinderen te beschermen dat hij een groots

kinderen gepest wordt zíjn dat er nogal wat –
maar tevens nieuwsgierige kinderuitstapjes

gebaar maakt: „Alle basisscholen kunnen
gratis een Babysitter bij me aanvragen”, zegt

naar pornosites en chatrooms van bedenkelijk

hij. Om er met nadruk aan toe te voegen dat

allooi.

dit geen netwerkprogramma is, het is alleen

Bedenker van de Babysitter Hilik Bar
werkte na zijn diensttijd in Israël vijf jaar met
mishandelde kinderen en nam zich voor,
gedreven door deze ervaringen, om later iets
te doen om kinderen te beschermen tegen

bruikbaar

voor

een

individuele

pc.

„Thuis kijk ik een keer per week
het chatten en de e-mails na, vooral de
verwijderde zijn belangrijk. Ik wil dat mijn
kinderen veilig zijn. Er zijn mensen die de

mishandeling. Als vader van drie jonge
kinderen weet hij aan welke ’plagen’ een kind
kan blootstaan. „Kinderen worden uitgedaagd

Babysitter als een soort spion zien, als een

om mee te doen, ze willen vaak ook stoer
doen, maar daarmee verdwijnt hun gevoel van

de kinderen weten ervan. Want ik wil nooit,

veiligheid. Het ouderlijk huis moet een veilige
haven zijn. Maar internet heeft dat op scherp
gezet. Een kind is nu thuis ook aan te vallen.

moet zeggen: „O, wat vreselijk! Waarom
wist ik dit niet? Dan had ik mijn kind
kunnen
helpen…!”

En het kind wórdt ook aangevallen. Ouders
moeten daar alert op zijn, maar ze weten vaak
niet eens wat hun kind op het net uitspookt. Ik

Zie ook www.dnd-int.com

heb het nooit goed gevonden dat mijn
kinderen internetten als ik niet in de kamer
was. Zo hield ik er oog op. Nu hoeft dat niet
meer. Mijn kinderen weten dat ik dit
programma heb, ik heb het ze uitgelegd en ze
weten dat ik controle uitoefen. Voor hun eigen
veiligheid.
Dat
vinden
ze
prima.”

Volgende kolom

aantaster van de privacy van het kind. Het
is echter geen spion maar een controleur en
nóóit in de situatie hoeven komen dat ik

