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ouders en kinderen met elkaar in gesprek

Mediawijzer, platform voor genormeerd mediagebruik, biedt jongeren, ouders en andere opvoeders een helpende hand bij het gebruik van ICT en moderne media. Mediawijzer wil
nieuwe ontwikkelingen tijdig signaleren, deze doordenken en op basis daarvan voorlichting geven over het verantwoord omgaan met deze media.
Mediawijzer organiseert werkconferenties en geeft themabrochures uit. Begin 2008 verscheen de brochure ‘Hyves, een bijenkorf vol vrienden’.
Medio 2007 zag een brochure het licht over het gebruik van dvd’s: ‘Dvd’s, kijken of niet kijken’. Uitgangspunt bij al het handelen van Mediawijzer is de Bijbel, Gods Woord, opgevat
naar de Drie Formulieren van Enigheid.
Meer informatie over het werk van Mediawijzer vindt u op de website www.mediawijzer.nl. Op deze website zijn ook de brochures over dvd’s en Hyves te downloaden.
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INLEIDING
Voor de meeste jongeren is MSN een niet meer weg te
denken onderdeel van hun leven. Uit onderzoek blijkt dat
haast alle jongeren - en ook steeds meer ouderen - inmiddels via MSN communiceren met anderen. Volgens opgaaf
van Microsoft (april 2008) maken in Nederland meer dan 6
miljoen mensen minstens elke maand gebruik van MSN.
Wereldwijd trekt MSN 465 miljoen unieke gebruikers per
maand. Ook staat de MSN-site keer op keer bovenaan in
overzichten van de meest favoriete sites op internet.
Dat stelt ouders voor nogal wat vragen bij de opvoeding
van hun kinderen. Mogen kinderen (onbeperkt) op MSN?
Mogen ouders weten met wie ze daar communiceren en
waarover hun gesprekken gaan? Waar moeten de grenzen
precies liggen? Vanaf welke leeftijd is het verstandig om
toe te staan dat jonge kinderen msn’en?

D I C H T

In eerdere brochures werd gekeken naar het gebruik van
dvd’s en het omgaan met profielsites zoals Hyves. Deze
brochure richt zich op het gebruik van chatprogramma’s,
waarbij MSN als concreet voorbeeld wordt uitgewerkt.
Eerst geven we informatie over chatten en MSN in het algemeen (01). Vervolgens plaatsen we de ontwikkelingen
van MSN tegen de achtergrond van onze moderne cultuur
(02). Het volgende hoofdstuk biedt handvatten voor een
beoordeling van MSN in het licht van de Bijbel (03). Ten
slotte volgen nog enkele praktische tips en richtlijnen voor
ouders en jongeren (04).
WOORDENLIJST
MSN kent zijn eigen specifieke woorden. In deze paragraaf
worden deze woorden kort toegelicht. Als in deze brochure
wordt gesproken over MSN en msn’en, wordt gedoeld op
het gebruik van MSN Messenger of de nieuwere versie ervan, die Windows Live Messenger heet. MSN is de afkorting van Microsoft Network. Een van de diensten van MSN
is MSN Messenger, maar er zijn nog allerlei andere MSNproducten, zoals MSN Video, MSN Spaces, MSN Search
en Hotmail. Microsoft heeft de naam van diverse diensten
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In een reeks praktische brochures gaat Mediawijzer in op
vragen rond het gebruik van moderne media. Samen met
ouders, ambtsdragers, jeugdwerkers en docenten willen
we nadenken over mediaopvoeding vanuit christelijk perspectief. We zien dit als een belangrijke taak voor iedereen
die in onze verwereldlijkte samenleving kinderen en jongeren christelijk wil opvoeden.
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recent aangepast. Ze heten nu: Windows Live Spaces, Windows Live Search en Windows Live Hotmail. Windows Live
Vandaag is een nieuwsdienst van MSN.
Web-based
WOORDENLIJST
Buzzer
Een extraatje dat iemand kan versturen
naar een contactpersoon, waardoor zowel
het eigen computerscherm als dat van de
contactpersoon gaat trillen.
Emoticons
Mogelijkheid om emoties uit te drukken, ter
vervanging van ontbrekend oogcontact. Een
bekend voorbeeld is :-) of     , dat vrolijkheid
weergeeft.
Chatkamer
Ruimte op internet waar iedereen met iedereen kan chatten (onbekenden en bekenden).
Chatten
Letterlijk: kletsen of praten. Het kletsen in
een chatbox of via MSN. Twee of meer
computergebruikers die snel met elkaar
communiceren (vanaf verschillende locaties)
door het over en weer typen van tekst.
Instant messenger Chatprogramma met vriendenlijsten.
Live ID
Naam en wachtwoord van de gebruiker,
nodig om (gratis) toegang tot MSN te
krijgen. ID is de afkorting van identiteit.
Loggen
Opslaan van chatgesprekken, zodat die later
eventueel teruggelezen kunnen worden.
Msn’en
Populair taalgebruik voor het gebruik van
Windows Live Messenger of MSN Messenger.
MSN Messenger Oude versie van Windows Live Messenger;
chatprogramma met vriendenlijsten.
Nickname
Pseudoniem, een naam die de gesprekspartner kan zien en die de gebruiker dus
zelf kan kiezen.
Online
Via internet te bereiken/op internet
aanwezig.
Pop-up
Berichtjes onder aan het scherm, al dan
niet vergezeld van een geluidje. Geven aan
dat iemand online komt of je een berichtje
s tuurt.
Smileys
Zie emoticons.
Vriendenlijst
Lijst met contactpersonen. Bij chatprogramma’s die werken met vriendenlijsten kan

Webcam

Windows Live
Messenger
Winks

alleen gechat worden met bekenden.
Er is toestemming nodig om met elkaar
te kunnen communiceren.
Programma waarbij niet eerst software
gedownload hoeft te worden, maar waarbij
men bijna direct kan beginnen met chatten.
Digitale videocamera die is aangesloten op
internet en rechtstreeks beelden uitzendt.
Via deze videocamera’s kunnen msn’ers
elkaar zien.
Nieuwe versie van MSN Messenger,
chatprogramma met vriendenlijsten,
in populair taalgebruik: MSN.
Kleine tekenfilmpjes/animaties die
automatisch worden afgespeeld. Winks
zijn óf gratis óf kunnen gekocht worden via
het beltegoed van de mobiele telefoon.
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01.

CHAT TEN:
DICHT BIJ DE ANDER

De regen striemt in hun gezicht. De twee pubers fietsen zwijgend naast elkaar. Terwijl Gerda al halverwege
de bocht is, roept ze nog naar Corina: ‘Tot straks he, op
MSN!’ De laatste anderhalve kilometer fietst ze alleen. Nadat ze haar regenpak heeft uitgetrokken, gaat Gerda direct
naar de studeerkamer. Zodra de computer is gestart, zet ze
MSN open. Ze mag er van haar ouders elke dag een uur op
en ze vindt het wel prettig om direct na schooltijd even te
relaxen. Er zijn al twaalf vrienden online, ziet ze. Corina
meldt zich meteen.
CoRiNaTjE ~Lief klein parkietje~ zegt:
Was lkkr weertjuh, hea!
gerda ðº°˜¨ Yes, ik heb een 8,3 voor Engels ¨˜°ºð zegt:
Egt chill. Me haar drupt op me toetsebord
Wat is chatten eigenlijk en wat is precies het verschil
met MSN? Chatten komt van het Engelse werkwoord ‘to
chat’. Dat betekent kletsen of praten. Twee of meer computergebruikers kunnen snel met elkaar communiceren
vanaf verschillende plaatsen. Terwijl iemand aan het typen is, is de tekst al direct te zien op het scherm van zijn
gesprekspartner(s). Daardoor is het mogelijk dat mensen
snel en direct op elkaar reageren. Voorwaarde hiervoor is
dat de computers aan elkaar gekoppeld zijn via internet.

Het verschil tussen chatten en e-mailen is dat gesprekken
via chat meestal zin voor zin, of per deel van een zin, heen
en weer worden gestuurd, terwijl bij e-mail meestal meer
dan een zin of lange stukken tekst in één keer worden gestuurd. Daarbij duurt het vaak langer voordat een gebruiker op een e-mail reageert dan op een chatboodschap. Bovendien kunnen mensen op MSN van elkaar zien of ze een
bericht aan het schrijven zijn, terwijl dat bij e-mail niet het
geval is. Ook kennen chatters een eigen jargon en gebruiken ze afkortingen en smileys. Deze lachebekjes worden
in MSN emoticons genoemd. Een bekend voorbeeld is :-(
of , dat teleurstelling weergeeft. Msn’ers die elkaar niet
kunnen zien, kunnen zo toch elkaar deelgenoot maken van
hun emoties of aangeven dat een bepaalde opmerking niet
serieus is bedoeld.
Daarnaast kiezen veel chatters een karakteristiek pseudoniem, een nickname. Daarmee willen mensen (een deel van)
hun persoonlijkheid kenbaar maken (met namen als Kwebbel, Revolutionairke, luisterpaal, idontcare) of meten ze zich
een persoonlijkheid aan van iemand die ze graag zouden
willen zijn of die ze bewonderen (zoals Machiavelli, Darwin,
Trimm Trabb). Mensen kunnen meer dan één nickname gebruiken om verschillende identiteiten te kunnen aannemen.
Daarnaast versieren ze hun nickname vaak met een reeks tekens die samen een figuur vormen, bijvoorbeeld:
<º))))><¸.·´¯`·.¸ ViSjE ¸.·´¯`·.¸><((((º>
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Verder kunnen chatters (ook binnen MSN) gebruikmaken
van een zinnetje waarin ze vermelden wat hen bezighoudt:
‘Yes, toetswk vorbij, nu vakansie’, of ‘3 dgn geschorst,
b aaluh’.

kamer, waar mensen met verkeerde bedoelingen (bijvoorbeeld pedofielen) zich gemakkelijk kunnen melden. Deze
brochure zal in het vervolg met name de aandacht richten
op MSN.

Chatten biedt mogelijkheden om op afstand met anderen
te communiceren. Daardoor zijn er contacten mogelijk
die anders vanwege afstand of gebrek aan tijd niet zouden
kunnen plaatshebben, bijvoorbeeld met familieleden die
zijn verhuisd of met kinderen die op kamers wonen.

MSN is in Europa het meest gebruikte chatprogramma.
Gemiddeld hebben jongeren 113 vrienden in hun contactlijst staan en vrijwel alle jongeren zijn dagelijks actief op
MSN.

Hoewel chatten in eerste instantie wordt verbonden met
privé-gesprekken tussen gebruikers onderling, wordt de
techniek ook steeds meer ingezet als communicatiekanaal
tussen bedrijven en hun klanten, zoals nu bij veel banken
gebruikelijk is, of bij contacten met zendingsbureaus. Ook
wordt chat binnen bedrijven steeds vaker gebruikt om kennis tussen medewerkers (wereldwijd) uit te wisselen.
TWEE SOORTEN CHATPROGRAMMA’S
Een chatprogramma is een softwareprogramma dat mensen in staat stelt te chatten. Globaal gesproken zijn er twee
soorten chatprogramma’s:
- chatprogramma’s met chatkamers (ook wel chatbox of
chatroom genoemd), waar iedereen met iedereen kan
communiceren en
- chatprogramma’s met vriendenlijsten, zoals MSN
Messenger of de nieuwe versie ervan, Windows
Live Messenger.
Bij de chatkamers kan bijna iedereen inloggen en met andere (voor hem mogelijk onbekende) mensen chatten. Dit
soort chatprogramma’s is bijna altijd web-based. Dat houdt
in dat er niet eerst software hoeft te worden gedownload,
maar dat iemand bijna direct kan beginnen met chatten.
Bij vriendenlijstprogramma’s zoals MSN moeten gesprekspartners eerst beide toestemming geven om met elkaar te
kunnen communiceren en is er dus meestal sprake van
contact tussen bekenden. In vergelijking met MSN worden
chatprogramma’s met openbare chatkamers tegenwoordig
veel minder vaak gebruikt. MSN is niet alleen eenvoudig
te bedienen, maar heeft ook minder risico’s dan een chat-

Behalve MSN zijn er nog tal van andere vriendenlijst-programma’s, zoals Yahoo Web Messenger, ICQ (spreek uit: I
seek you), AOL Instant Messenger en Skype. In Nederland
is MSN het meest populair. Het vriendennetwerk Hyves
heeft een messengerfunctie die ‘kwekken’ wordt genoemd.
Google biedt gebruiker van de maildienst Gmail de mogelijkheid om met elkaar te chatten via Google Talk.
TAALGEBRUIK
Het taalgebruik in chatkamers en op MSN kenmerkt zich
door een informeel karakter en een eigen jargon met veel
afkortingen. Die dienen om berichten zo snel mogelijk
te kunnen typen en verzenden. Voor een buitenstaander
is het daardoor soms moeilijk te begrijpen waar het over
gaat. Het taalgebruik verschilt van groep tot groep. Enkele
voorbeelden:
W8 ff
BIW
LOL
7UV BJT
TY
WIV
:-|||
>=<
:-(

Wacht even
Ben ik weer
Laughing Out Loud, hardop lachen
Zeven uur vanavond bij jou thuis
Thank you! Oh, super! Echt bedankt!!!
Weet ik veel
ahh!
Heel boos
Verdrietig

De MSN-taal heeft nog meer kenmerken dan alleen het gebruik van afkortingen. Zoals het bewust negeren van spellingsregels (egt wel), het herhalen van letters  (laterzzzz)
en het veranderen van woorden in getallen (w8 ff ). Ook
gebruiken msn’ers vaak Nederlandse en Engelse woorP L AT F O R M
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den door elkaar, evenals hoofdletters en kleine letters
(dRaNkJe). Ook zelfbedachte woorden komen voor (alles
bong? = alles goed?). De MSN-zinnen zijn meestal overvloedig voorzien van leestekens, met name uitroeptekens
en vraagtekens.
FUNCTIES
Aanmelden
Het aanmelden als MSN-gebruiker kost weinig tijd en is
gratis. Wanneer in huis breedbandinternet aanwezig is,
waarbij geen telefoontikken worden geteld, zijn er geen
extra kosten aan het msn’en verbonden. Via de website
van MSN kunnen gebruikers een Live ID (gebruikersnaam
en wachtwoord) aanvragen, waardoor ze gratis met elkaar
kunnen chatten. Wie berichten laat doorsturen naar een
mobieltje moet daar wel voor betalen.

Contactpersonen beheren
Niet iedereen kan zomaar berichten met een willekeurige
andere persoon uitwisselen. Dat is alleen mogelijk tussen
mensen die op elkaars contactenlijst staan. Dit zorgt voor
een zekere mate van bescherming voor de gebruikers. Als
iemand toestemming heeft gekregen van de ander om met
hem te communiceren, kan die persoon vanaf dat moment
in principe altijd zien of die online is, meestal al direct na
het starten van de computer. Bestaande contactpersonen
kunnen geblokkeerd of zelfs gewist worden.
(Opmaak: hier bij voorkeur
een screenshot van laten
zien)
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Uitwisselen van informatie en gegevens
Naast het versturen van tekstberichten biedt MSN gebruikers de mogelijkheid om (tekst-, foto-, audio- en
video)bestanden onderling naar elkaar versturen. Een andere mogelijkheid is het aansluiten van een webcam (digitale videocamera die is aangesloten op internet en rechtstreeks beelden uitzendt) op MSN. Chattende msn’ers
kunnen zo elkaar zien. Via een combinatie van microfoon
en webcam kan een jongere praten met bijvoorbeeld iemand in het buitenland. Dat zou via de telefoon erg duur
zijn. Msn’ers die webcammen schakelen vaak beiden de
camera in, maar het is ook mogelijk om eenzijdig een
webcam te gebruiken.

A N D E R

Verfraaiing
MSN biedt naast bovenstaande opties ook veel mogelijkheden om de chatpagina’s te verfraaien en boodschappen
te ‘illustreren’. Voorbeelden zijn het gebruik van afbeeldingen, kleuren en al of niet bewegende emoticons, of
het versturen van winks. Dat zijn kleine tekenfilmpjes,
bijvoorbeeld van een dansend varkentje, een bonzend
hart of iemand die een waterballon over het hele scherm
uiteen laat spatten. Deze animaties worden automatisch
afgespeeld bij de gesprekspartner. Mooiere en exclusieve
animaties zijn te koop via het beltegoed van de mobiele telefoon. Ook is het mogelijk met elkaar spelletjes te spelen
via MSN, zoals schaak, mahjong of een schuifpuzzel.
Entertainment
Wie op MSN zit heeft niet alleen contact met anderen,
maar blijft ook up-to-date voor wat betreft het weer of het
laatste nieuws. MSN verdeelt dat nieuws in drie onderdelen: het laatste nieuws, MSN-reportersnieuws (berichten
vooral uit de showbusiness) en voetbalnieuws. Daarnaast
kunnen msn’ers video’s en filmpjes bekijken. De dagelijks
best bekeken video’s gaan vaak over opzienbarende momenten uit het leven van de helden van deze tijd: voetballers, tv- en filmsterren of fotomodellen.

02.

MSN:
SPIEGEL VAN
DE SAMEN LEVING

gerda ðº°˜¨ Yes, ik heb een 8,3 voor Engels ¨˜°ºð zegt:
Vond jij van Aso??
CoRiNaTjE ~Lief klein parkietje~ zegt:
Prut     . Die vent kan egt g1 lesgeven
gerda ðº°˜¨ Yes, ik heb een 8,3 voor Engels ¨˜°ºð zegt:
Moete we nou hil H5 leren??
CoRiNaTjE ~Lief klein parkietje~ zegt:
En ook godsdienst nog. Snap jij som 7?
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ZICH SPIEGELEN AAN ELKAAR
Het gebruiksgemak van MSN zorgt ervoor dat het programma voor praktisch iedere jongere met internet toegankelijk
is. Waarom kiezen jongeren er voor om te msn’en? Jongeren willen graag contact. Ze spiegelen zich daardoor aan
hun leeftijdgenoten. Wat doen zij? Wat vinden zij?

Zowel Gerda als Corina is druk bezig met haar huiswerk.
De agenda van Gerda ligt open. Een flink hoofdstuk voor
godsdienst en een SO voor wiskunde. Het wiskundeboek
ligt schuin over ‘Lessen bij de Bron’, maar het werkboek ligt
daar weer bovenop. Intussen vraagt de computer om aandacht. Het geluid klinkt net alsof er aan de voordeur gebeld
wordt. Rechtsonder knippert een pop-upvenster. Ook Jantine meldt zich. Mooi, want Jantine is een kei in wiskunde.

De sociaal-emotionele invloed van MSN is groot. Msn’en
kan een belangrijke rol spelen bij versterking van het
groepsgevoel. De hele klas of een hele vriendengroep kan
lid zijn van MSN. Het aantal contactpersonen dat iemand
heeft, is voor jongeren vaak een maat voor hun populariteit.
De keerzijde daarvan is ook dat er een zekere groepsdruk
van MSN kan uitgaan. Een kind of jongere zal ook willen
msn’en om niet buiten de groep te staan. Niet-populaire
kinderen of jongeren die niet mogen of willen msn’en,
kunnen alleen komen te staan.

Jantine14 zegt:
Hoihoi, ok ant lere?
gerda ðº°˜¨ Yes, ik heb een 8,3 voor Engels ¨˜°ºð zegt:
ja!!, mooi daj dr ok ben –  leg som 7 ns uit?
We snappen er niks van.
Jantine14 zegt:
Simpel. Eerst links en rechts allebei keer 12, dan is de
noemer weg. Nu haal je 6 van links naar rechts en hou je
over x=17-6, dus x=11.
CoRiNaTjE ~Lief klein parkietje~ zegt:
Maar waarom doe je nu eerst keer 12??

De huidige maatschappij wordt wel een netwerksamenleving genoemd. Die samenleving is niet meer opgebouwd
uit losse groepen en aparte zuilen, maar uit netwerken die
onderling verbonden zijn. De sociale verbanden die er vanouds zijn (kerk, buurt, school en vereniging), zijn nu sterk
met elkaar verweven. Computer en internet spelen daarbij
een belangrijke rol. Daardoor ontstaan er ook gemakkelijk
banden met andere netwerken. Jongeren voelen zich goed
thuis in deze netwerksamenleving en kunnen zich op hetzelfde moment in diverse groepen tegelijk bevinden. MSN
is daarbij een belangrijk hulpmiddel.
P L AT F O R M
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DE VIJF I’S DIE ONZE SAMENLEVING VERANDEREN
Meerdere trendwatchers en opiniemakers spreken inmiddels over de zogenaamde vijf i’s die de aard van onze samenleving veranderen: individualisering, intensivering,
informalisering, informatisering en internationalisering.
Het is goed om na te gaan welke samenhang deze i’s hebben met online-communicatiemogelijkheden als MSN.

Individualisering
Individualisering betekent niet dat jongeren - en ouderen
- zich niets van anderen willen aantrekken en alleen hun
eigen gang maar gaan. Het wil wel zeggen dat mensen zich
niet erg gebonden willen voelen aan regeltjes die anderen
hun opleggen, bijvoorbeeld van ouders, school of kerk. Ze
zeggen dat ze zelf wel kunnen bepalen waar de grenzen
liggen. Ze vinden het vooral belangrijk dat aan hun persoonlijke wensen of eisen wordt voldaan.
MSN maakt het mogelijk zelf te kiezen wanneer en met
wie contact wordt gemaakt en onder welke voorwaarden
dat contact wordt gelegd, voortgezet dan wel beëindigd.
Jongeren kunnen MSN gebruiken om mee te leven met
anderen, maar kunnen evenzeer MSN misbruiken om bepaalde personen het leven zuur te maken, hen te isoleren
of af te schrijven. Hoe je msn’t bepaal je helemaal zelf.
En van de regels voor taalgebruik trek je je niets aan. Hoe
meer je helemaal jezelf bent, hoe beter. In de ogen van
de individualist kun je daar alleen maar populairder van
worden.
De individualisering heeft ook een positieve kant. Doordat jongeren MSN eenvoudig op de eigen voorkeuren en
wensen kunnen afstemmen, biedt het programma hun de
mogelijkheid om zichzelf te zijn, zich van anderen te onderscheiden en zich juist als christen te presenteren in een
wereldse omgeving. Andersom kunnen christelijke jongeren die in zo’n omgeving wonen, via MSN gemakkelijk
contact onderhouden met gelijkgezinden.

Intensivering
Onder intensivering verstaan we dat mensen alles intens
willen beleven. Het verstand als zodanig is niet maatge-
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vend, maar je moet er vooral een goed gevoel bij hebben.
De emotionele ervaring neemt in het leven een centrale
plaats in.
Op MSN is de behoefte om zich emotioneel te uiten groot,
bijvoorbeeld door het gebruik van lachebekjes. Jongeren
hechten aan het persoonlijke contact, op school en achter de computer. Om die reden loggen jongeren bij thuiskomst uit school direct in op MSN om het sociale contact
met hun vrienden voort te zetten, terwijl zij elkaar toch
heel de dag al gezien hebben.
Anderzijds: dat MSN (beperkte) mogelijkheden biedt om
emoties te tonen, geeft juist een meerwaarde aan het programma ten opzichte van het gebruik van e-mail.

Informalisering
Contacten tussen mensen worden steeds informeler en
gezagsverhoudingen zijn niet langer vanzelfsprekend. De
moderne mens is mondig en kritisch en laat zich niet zomaar van alles wijsmaken.
Ook op MSN spelen gezagsverhoudingen veel minder een
rol dan bijvoorbeeld in de klas, op het schoolplein, op straat
of thuis. Daar zijn in veel gevallen volwassenen in de buurt
die hun gezag (of macht) kunnen laten gelden. Op internet
en sites met vriendenlijsten als MSN is iedereen in wezen
aan elkaar gelijk. Hoewel ook opvoeders, zoals docenten,
meer en meer op MSN van zich laten horen, hebben zij
daar een andere status dan in het klaslokaal. Wat dat betreft lijken programma’s als MSN de informalisering in de
maatschappij te versterken.
De lagere drempel bij MSN-contacten kan juist positief zijn
voor verlegen jongeren die het moeilijk vinden zichzelf te
uiten. Er zijn voorbeelden bekend van jongeren die in psychische problemen verkeerden en juist MSN gebruikten
om hulp te vragen.

Informatisering
In de netwerksamenleving is het van groot belang om aanwezig te zijn op internet. Wie niet online is, mist de boot.

Dat kan het mislopen van een leuk afspraakje zijn, maar
evengoed dat hij of zij daardoor minder snel op de hoogte
is van een bepaald nieuwtje dan anderen en dus ook niet
kan meepraten en meedenken.
Om die reden zullen veel msn’ers hun best doen zo veel
mogelijk online te zijn, zodat zij altijd op de hoogte zijn
van het wel en wee van anderen.
De technische hulpmiddelen bieden tegelijkertijd ook
de mogelijkheid om msn’ers te beschermen tegen ongewenste contacten. Vergeleken met mensen die telefonisch
lastiggevallen worden, bijvoorbeeld door stalking, hebben
msn’ers meer mogelijkheden om vervelende gesprekken
vast te leggen en te voorkomen.

Door de bovengenoemde verschuivingen in de samenleving hebben ouders niet meer hun traditionele voorsprong
in kennis ten opzichte van de jongeren. Voor hun vragen
hoeven jongeren zich niet meer te wenden tot hun ouders,
maar kunnen zij zich op elk moment van de dag en vanaf
elke plaats eenvoudig wenden tot hun leeftijdsgenoten.
Samengevat: Uit de eerste twee hoofdstukken blijkt dat
MSN een heel populair communicatiemiddel is, waar
vooral jongeren intensief gebruik van maken. Het ligt
daarom voor de hand dat MSN ook invloed op hen heeft.
Ouders hebben snel de neiging die invloed als negatief
te bestempelen, maar het is van belang ook de hierboven
genoemde positieve kanten in het oog te houden. Het volgende hoofdstuk gaat dieper op de invloed van MSN-gebruik in aan de hand van Bijbelse uitgangspunten.

Internationalisering
Door internet zijn grenzen van tijd of plaats nagenoeg verdwenen. Deze globalisering heeft ertoe geleid dat contacten
die vroeger automatisch werden beëindigd omdat men elkaar
uit het oog verloor, nu toch nog kunnen worden voortgezet.
Er zijn voorbeelden te over van mensen die vanwege werk
of studie voor kortere of langere tijd naar het buitenland
verhuizen, maar door programma’s als MSN contact kunnen onderhouden met hun oude vrienden. Hoewel men
duizenden kilometers van elkaar verwijderd kan zijn, belemmert dat het contact via MSN in zijn geheel niet.
BEÏNVLOEDING
Contact maken met anderen via MSN is gemakkelijk. De
gesprekspartners zullen elkaar daarbij ook beïnvloeden,
hetzij bewust of onbewust. Doordat deze digitale communicatie zo algemeen wordt en vooral bij jongeren populair
is, neemt de invloed van ouders, kerk en docenten af.
In de verzuilde, niet-digitaal georiënteerde samenleving
van een aantal decennia terug bleef het sociale contact
vooral beperkt tot mensen in de eigen kring. Jongeren ontwikkelden daarbij haast vanzelf het besef dat ze tot een
bepaalde groep behoorden met een eigen religieuze en culturele identiteit.
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03.

MSN: TOETSEN AAN
GODS WOORD

Als moeder de studeerkamer binnenkomt om Gerda voor het eten
te roepen, ziet ze nog net dat
haar dochter wat wegklikt op het
scherm. De blos op haar gezicht
verraadt dat er iets niet in de haak
is. Moeder doet of ze niets merkt.
‘Schiet het al op met je huiswerk?’
Tijdens het gesprek klinken af en
toe bliepjes vanuit de computer.
Na een paar minuten stapt moeder
weer op. Met de deurkruk in de
hand vraagt ze: ‘Heb je trouwens
nog wat van Corina gehoord?’ ‘Ja, ze was net nog op MSN.
Ze moet volgende week dinsdag naar het ziekenhuis.’ Moeder gaat opnieuw zitten en informeert verder naar het MSNgesprek. ‘Waren er nog meer vriendinnen van je online?’
Gerda ontwijkt de vraag, maar haar moeder wil er toch meer over
weten. ‘Waarom ga je altijd direct uit school achter MSN? Je hebt
elkaar toch de hele dag al gesproken?’ ‘Mams, u begrijpt het niet.
Natuurlijk kletsen we overdag met elkaar, maar dan is er toch
niks mis mee als je elkaar na schooltijd ook nog even spreekt? Dat
is juist ontspannend. En we hebben het ook vaak over huiswerk
en zo.’ Moeder denkt even na. ‘Nou, dat is natuurlijk heel nuttig,
daar zeg ik niks van. Maar… ik begrijp dan niet waarom je net zo
kleurde toen ik binnenkwam.’
Opnieuw voelt Gerda haar wangen prikkelen. ‘Wie was er nog
meer op MSN?’ Geïrriteerd draait haar dochter de bureaustoel de
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andere kant op. ‘Ik vind niet dat u alles van mijn MSN hoeft te
weten.’ ‘Inderdaad, Gerda, ik hoef niet alles te weten wat je met
je vriendinnen bespreekt. Maar er gebeurt ook veel op MSN dat
niet door de beugel kan. Je vader en ik willen je graag helpen om
daar je weg in te vinden.’
Nog steeds aarzelt Gerda. Als moeder opnieuw aandringt, schieten de tranen in haar ogen. Moeder begrijpt dat er wat aan de
hand is en gaat naast haar dochter zitten. Even later kijken ze
samen naar het MSN-gesprek dat Gerda voerde met een paar jongens. Gerda schaamt zich voor het taalgebruik en de vieze praat
van de jongens, maar laat toch het hele gesprek aan moeder zien.
‘Meid, ik ben zo blij dat je me dit vertelt. Voel je hoe er hier aan
je getrokken wordt en wat die jongens eigenlijk van je willen? Kun
je er niet voor zorgen dat die lui geen contact meer met je kunnen
hebben?’
Moeder trekt Gerda wat naar zich toe. ‘Zie je nu welk beeld deze
jongens van een meisje hebben? Dit heeft toch niets met echte
liefde te maken? Ik moet denken aan de vrouw van Potifar, die
probeerde Jozef te verleiden. Ze dacht ook dat ze hem in haar
macht had, maar Jozef was uiteindelijk sterker. En je weet hoe
dat kwam: hij besefte hoe groot het kwaad van de zonde was en
daarom gaf hij niet toe. Gelukkig ben je nu niet verdergegaan met
dit MSN-gesprek, maar wat zou er gebeurd zijn als ik niet binnengekomen was?’
Een paar dingen vallen op in het gesprek tussen Gerda
en haar moeder. Moeder houdt de vinger aan de pols bij
het internetgebruik van haar dochter. Gerda gebruikt

MSN onder andere om met haar vriendinnen te overleggen over haar huiswerk, maar ook om lekker met hen te
kletsen. Het gesprek met moeder verloopt echter stroef.
Pas nadat moeder sterk aandringt, laat haar dochter zien
waarmee ze deze keer bezig was. Moeder begint het gesprek met een vraag naar tijdsbesteding, een onderwerp
dat vaker ter sprake is geweest in het gezin. Via de vraag
naar de vriendinnen komt ze terecht bij de inhoud van de
gesprekken.
Uiteindelijk zitten ze samen achter het scherm en ontdekt
moeder dat haar dochter lastiggevallen werd door een paar
jongens. De jongens dreigden van alles over Gerda op internet te zetten, als ze niet wilde ingaan op hun voorstellen. Moeder wijst Gerda op het zondige daarvan en noemt
het voorbeeld van Jozef en de vrouw van Potifar.
Dit voorbeeld laat zien dat er, naast de positieve kanten,
ook schaduwzijden zijn aan het gebruik van MSN. Er zijn
verschillende knelpunten te noemen. Hieronder staan er
enkele, verderop in dit hoofdstuk worden ze uitgewerkt.
• Communicatie via MSN is laagdrempelig. Daarom
kunnen al gauw dingen gezegd worden die iemand in
een telefoongesprek niet zomaar zou zeggen. Dat kan
gaan om persoonlijke, intieme dingen over jezelf,
klagen over je ouders, docenten of de kerk, roddelen
over leraren en klasgenoten, of flirten en ‘daten’.
• MSN is een tijdverslinder. Niet alleen huiswerk kan
er bij inschieten, maar ook het gewone contact
tussen gezinsleden en het contact met God. Wat
slaat een jongere open ’s morgens bij het uit bed
komen, of als hij uit school komt: zijn Bijbeltje, z’n
dagboek of zijn MSN-scherm?
• MSN is vrijblijvend, in vergelijking met een persoonlijk
gesprek. Je hoeft je niet zo zorgvuldig af te stemmen
op de ander. Die ander is weliswaar maar een muisklik
van je verwijderd, maar geografisch ben je toch lekker
vrijblijvend ver weg.
• Communiceren via MSN is vaak oppervlakkig: kletsen,
babbelen. Dat past goed bij de manier waarop veel
jongeren msn’en: meestal tijdens het huiswerk of

andere activiteiten. Op die manier kun je je niet
goed verdiepen in een ander.
Hoe verhoudt zich dat tot de manier waarop de Heere wil
dat mensen met elkaar communiceren? In de Bijbel is daar
veel over te vinden.
• Woorden hebben een scheppende kracht. Dat blijkt
bij de schepping: God sprak en er was licht.
• Na de zondeval worden woorden juist vaak gebruikt
in dienst van de zonde. Mensen kunnen elkaar
pijn doen met woorden, elkaar vervloeken, psychisch
kapotmaken. Ze liegen met woorden of spreken
onreine taal. Daarom wordt er in de Bijbel ook zo gewaarschuwd tegen bepaald woordgebruik: stel een
wacht voor je lippen, spreek geen onreine taal, enz.
Zie bijvoorbeeld ook de uitleg van het negende gebod
in Zondag 43 van de Heidelbergse Catechismus.
• God roept ons er toe op om goede woorden te spreken:
woorden van liefde, troost, bemoediging, maar ook
van terechtwijzing.
• Hij wil dit spreken door Zijn Heilige Geest in ons
werken, zodat ook ons woordgebruik wordt vernieuwd,
zodat we op een christelijke manier met elkaar omgaan.
Zo worden we, door de genade van God, leesbare
brieven van Christus. In de Heilige Schrift wordt Hij
het Woord genoemd, omdat in Hem de zaligheid wordt
bekendgemaakt. Hij sprak woorden van genade en
genezing.
Uit deze korte opsomming blijkt wel dat woorden niet
neutraal zijn. Mensen moeten op hun woorden letten,
b eseffen uit welke gezindheid hun woorden voortkomen
en ook bedenken wat die bij anderen teweeg kunnen
brengen. Dat geldt in gewone gesprekken, maar zeker
ook bij MSN. Het is belangrijk om dat in het gezin aan de
orde te stellen. Ouders kunnen daarbij gebruikmaken van
de Bijbelstudie over 2 Johannes en de teksten die hierna
genoemd worden.
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Bijbelstudie over
2 Johannes

De tweede brief van de apostel Johannes laat iets zien van
de manier van communiceren in de tijd van de Bijbel.
Er zijn grote verschillen met de manier waarop mensen
van de 21e eeuw elkaar brieven schrijven. Toch zijn er
ook algemene lessen uit te trekken voor het omgaan met
moderne communicatiemedia.

worden gehanteerd. Bij het gesprek met andersdenkenden
is het juist belangrijk vriendelijk en oprecht te zijn, gericht
op het behoud van de ander. Wel behoort deze houding
waakzaamheid met zich mee te brengen, zodat wij niet
meegezogen worden in verkeerde denkbeelden en door
een te slappe houding de ander de indruk geven dat wij
het met hen eens zijn.

3) Genade, barmhartigheid, vrede zij met ulieden van
God den Vader, en van den Heere Jezus Christus,
den Zoon des Vaders, in waarheid en liefde.
Wat opvalt in deze brief, maar ook in andere Bijbelse
brieven, is dat Johannes begint met een uitgebreide groet.
Eigenlijk is het een wens, een zegenwens. Hij wenst de
ontvanger, een vrouw, Gods genade toe. In het vierde vers
staat dat hij blij is dat haar kinderen ook ‘in de waarheid
wandelen’, dat wil zeggen: dat ze de ware leer belijden en
leven volgens Gods geboden.
Vraag: Hoe beginnen wij onze gesprekken en brieven? Wat
is onze diepste bedoeling bij zo’n gesprek? Wat wensen we de
ander toe?
Toch vindt Johannes niet dat christenen iedereen zo
hartelijk behoren te groeten. Verderop in de brief
waarschuwt hij tegen valse leraars, tegen mensen die
afvallen van de leer van Christus en zo doelbewust een
andere weg ingeslagen zijn:

Vraag: Voor wie openen wij (op MSN) onze deuren, met
andere woorden: wie laten we toe in onze vriendenlijst?
Vraag: Hoe reageren wij als iemand in een gesprek een
idee naar voren brengt dat haaks staat op onze christelijke
levensvisie? Zijn we duidelijk in onze afwijzing of vinden we
het vervelend en onvriendelijk om ‘tegengas’ te geven? Zijn we
bang voor gek te staan als we er iets over zeggen?
Vraag: Betekent de tekst van 2 Johannes:11 dat je helemaal
geen contact met niet-christenen mag hebben? Vergelijk
voor het antwoord op deze vraag de tekst met Kol. 4:5 en 6:
‘Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den
bekwamen tijd uitkopende. Uw woord zij te allen tijd in
aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt
weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden.’

12) Ik heb veel aan ulieden te schrijven, doch ik heb
niet gewild door papier en inkt; maar ik hoop tot
u lieden te komen, en mond tot mond met u te
spreken, opdat onze blijdschap volkomen moge zijn.

10) Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet
brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem
niet: Zijt gegroet.
11) Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft 		
gemeenschap aan zijn boze werken.
Johannes is hierin heel beslist. Tegenover zulke verleiders
mag je op zeker moment niet vriendelijk meer blijven.
Als je voor zulke valse leraars openstaat en aardig bent,
zullen ze dat snel uitleggen alsof je het met hen eens bent.
De apostel noemt dat: ‘gemeenschap hebben aan zijn
boze werken’. Dit betekent natuurlijk niet dat in ‘gewone’
gesprekken met andersdenkenden de botte bijl moet
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Aan het slot van de brief merkt Johannes op dat hij naast
zijn brief ook een persoonlijk bezoek wil brengen aan de
betreffende vrouw. Hij heeft haar veel te vertellen, maar
doet dat liever niet schriftelijk. Hij spreekt liever met haar
als hij haar binnenkort ontmoet, ‘opdat onze blijdschap
volkomen moge zijn.’
Vraag: Bij welke boodschap kiezen we voor een brief, een
telefoontje, een MSN-gesprek of een bezoekje?
Vraag: Herkennen we de ervaring van Johannes dat we blij
zijn met een persoonlijk bezoek van vrienden, meer dan met
brieven, e-mails of MSN-gesprekken?

Wie in woorden
niet struikelt, is
een volmaakt man

‘Msn’en is hetzelfde als met elkaar kletsen.’ In gesprekken tussen ouders en jongeren komt dit argument vaak naar voren.
MSN is toch hetzelfde als een gesprek, maar dan via de computer? Voor een belangrijk deel is dat waar. Daarom gelden
voor een MSN-gesprek dezelfde regels als voor een gewoon
gesprek. Die zijn eenvoudig samen te vatten:

Daarom kan het raadzaam zijn meer te luisteren dan te spreken. Het is immers maar al te waar: spreken is zilver, zwijgen
is goud.
Spr. 10:19 : In de veelheid der woorden ontbreekt de overtreding niet; maar die zijn lippen wederhoudt, is kloek verstandig.

De Heere vraagt van ouders en kinderen dat ze Hem dienen.
Dat behoort de kern van alle gesprekken te zijn. David geeft
daarin het voorbeeld, zoals vaak blijkt uit de psalmen.
Psalm 145:1,5 : Te allen dage zal ik U loven (…) ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer Uwer majesteit.

Roddel, liegen, schuine moppen en discriminerende opmerkingen passen ons niet. Het gesprek is juist bedoeld om elkaar
wat te leren en om God te danken.
Ef. 4:29; 5:3,4 : Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er
enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve
dien, die dezelve horen (..) Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden,
gelijkerwijs het den heiligen betaamt, noch oneerbaarheid,
noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer dankzegging.

Een gesprek zegt iets over je binnenste, over wat je bezig
houdt. Als een meisje net verkering heeft, spreekt ze vaak over
haar vriend. Het bekende spreekwoord: ‘Waar het hart van vol
is, loopt de mond van over’, is ontleend aan de Bijbel:
Matth. 12:34 : Uit den overvloed des harten spreekt de mond.
Vraag: Wat houdt ons bezig, waar is onze mond vol van?
Zoek eens op Psalm 119:164.
Paulus schrijft dat onze gesprekken aangenaam, prettig behoren te zijn. Toch moeten ze niet flauw zijn; en als dat nodig is
mag er kritiek zijn op de ander.
Kol. 4:6 : Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met
zout besprengd, opdat gij moogt weten hoe gij een iegelijk
moet antwoorden.
Het gesprek van een christen kan nuttig zijn voor anderen. Hoor
maar wat de Bijbel zegt:
Spr. 10:11 : De mond des rechtvaardigen is een springader des
levens.
De kanttekening bij deze tekst zegt dat de woorden van een
rechtvaardige tot onderwijs of vermaan voor je kunnen zijn op
de weg tot het eeuwige leven.
Vraag: Spreken we zelf over ons eigen geestelijk leven met
anderen? Zoek eens op Psalm 66:16.
Dat is echter niet eenvoudig, want ook als je kind van God bent,
ligt het gevaar van de zonde dichtbij. Jakobus wijst daarop:
Jak. 3:2 : Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een
volmaakt man.

Van elk gesprek zullen we eenmaal verantwoording af moeten
leggen.
Matth. 12:36 : Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, hetwelk
de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelve zullen
rekenschap geven in den dag des oordeels.
Vraag: Er is een gezegde: ‘Hij weegt zijn woorden op een
goudschaaltje’. Een goudschaaltje is een heel gevoelige weegschaal
om goud te wegen. Wat heeft dit gezegde te maken met deze
Bijbeltekst?
Een christen laat in al zijn gesprekken, maar ook in zijn
levenswandel zien dat hij wil luisteren naar Gods wil en
gebod en zo zelf een leesbare brief van Christus is.
1 Petrus 3: 8-11 : En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid, bewogen, vriendelijk; vergeldt niet kwaad voor
kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen; wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij
z egening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben,
en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad,
en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken; die wijke af
van het kwade, en doe het goede; die zoeke vrede en jage
d enzelven na.
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DIEPGAANDE GESPREKKEN
‘Eigenlijk ben ik heel blij dat u binnenkwam’, zegt Gerda tegen
moeder. Ze is het helemaal met moeder eens dat zo’n gesprek
met vreemde jongens niet kan. ‘Maar u moet niet denken dat
ik daar vaak mee bezig ben, hoor...’
Moeder ziet in de opmerking van Gerda een mooie aanleiding
eens met haar dochter door te praten over de MSN-gesprekken
die ze voert. ‘Natuurlijk geloof ik je’, zegt ze. ‘Je praat uiteraard meestal met vrienden die je vertrouwt. En ik zei je al dat
ik niet alles hoef te weten wat je op MSN doet. Maar toch…
laat ik maar ronduit zeggen wat ik ervan denk. Als ik soms
eens over je schouders meekijk, dan vraag ik me af: Waar is al
dat geleuter toch voor nodig?’

Vraag: Praat u wel eens met
uw kinderen over het belang
van goede vrienden, hechte
vriendschappen en diepgaande
gesprekken? Zien uw kinderen
daarin het goede voorbeeld
van u?
Vraag: Als uw kinderen
msn’en, praat u dan wel eens
met hen over de vrienden in
hun MSN-contactenlijst?
Is uw indruk dat MSN helpt
om de vriendschap
te verdiepen, zodat uw
kinderen hun vrienden
beter leren kennen?
Waar leidt u dat uit af ?
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Gerda voelt aan dat de opmerking van moeder niet verwijtend
bedoeld is. Ze geeft toe dat de gesprekken niet altijd even serieus zijn. ‘Het is gewoon net als op het schoolplein, we praten gezellig met elkaar. Het hangt er van af met wie je praat.
Laatst hebben we met z’n drieën een hele discussie gehad met
de reisleider van het zomerkamp, over de Bijbelstudie die hij
gehouden had.’
MSN is, vooral in de ogen van jongeren, een ideaal communicatiemedium. Het biedt, evenals de telefoon, de mogelijkheid snel te reageren. Je kunt zo met meer mensen
tegelijk communiceren en dat bovendien combineren met
andere computerwerkzaamheden. Omdat het meestal om
schriftelijke communicatie gaat, kun je je er even op bezinnen, wat het medium juist geschikt maakt voor jongeren die wat verlegen of onzeker zijn.
Msn’en lijkt veel op met elkaar kletsen, met z’n tweeën of
met een groep. Toch zijn er ook verschillen. Msn’en ‘voelt’
anders dan een telefoongesprek of een echte ontmoeting.
Er is contact met de ander, maar dat verloopt via het toetsenbord, je hoort en ziet elkaar niet. Afstand speelt geen
rol, een geëmigreerde zus in Canada is even dichtbij als
een broer die in Utrecht studeert. Als msn’ers ook een web
cam gebruiken en daarmee elkaar kunnen zien en horen,
voegt dat nog een dimensie toe aan het gesprek. De com-
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municatie is daarmee veel intensiever, je zus uit Canada
lijkt nog dichterbij.
Toch hangt de intensiteit van de communicatie niet alleen
af van het gebruik van een webcam. Soms zijn twee of
meer vrienden gedurende langere tijd met elkaar diepgaand in discussie via MSN.
Maar veel jongeren zijn zogenaamde multitaskers: ze voeren verschillende taken tegelijkertijd uit en schakelen heel
gemakkelijk over van de ene naar de andere activiteit. Ze
hebben MSN-gesprekken terwijl ze met iets anders bezig
zijn, bijvoorbeeld tijdens het huiswerk maken, muziek
luisteren en surfen. MSN-gesprekken worden regelmatig
onderbroken, hetzij doordat andere gebruikers zich aanof afmelden, of omdat gebruikers tussendoor andere activiteiten hebben. De samenstelling van de groep die met
elkaar spreekt, kan per minuut wisselen en msn’ers kunnen in verschillende vensters met verschillende personen
spreken. Dat kan eraan bijdragen dat de gesprekken erg
oppervlakkig en vrijblijvend worden.
Dat laatste blijkt bijvoorbeeld als iemand ineens het MSNgesprek afbreekt. Meestal groeten jongeren elkaar voordat
ze het gesprek afbreken, maar soms gebeurt het dat iemand plotseling offline is. In het reële leven is het erg
onbeleefd wanneer iemand een telefoongesprek abrupt
afbreekt of de ander plotseling de rug toekeert. Het is een
goede gewoonte om ook op digitaal terrein dit soort omgangsvormen te hanteren. De meeste jongeren handelen
daar ook naar – zelfs zodanig dat ouders erover klagen dat
hun kinderen ruimschoots de tijd nemen om te stoppen
met msn’en. Overigens is de optie om een gesprek snel te
verbreken juist nuttig met het oog op contacten met ongewenste personen.
Er zal altijd onderscheid zijn tussen goede vrienden en
mensen met wie je voortdurend aan de oppervlakte blijft.
In de Bijbel staan voorbeelden van mensen die intensief
met elkaar omgingen, maar elkaar toch slechts oppervlakkig kenden. Simson had niet door dat Delila hem wilde
bedriegen en de discipelen wisten niet dat Judas oneerlijk

een groot deel van de buitenschoolse tijd via MSN met elkaar verbonden is. Hoewel ouders en opvoeders zich daar
soms zorgen over maken, is contact met leeftijdsgenoten
belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren. Ze zijn hun
‘peergroup’, vrienden waaraan ze zichzelf spiegelen en
met wie ze zich vergelijken. Het is echter wel belangrijk
wie die vrienden zijn. De nieuwe sociale groep hanteert
waarschijnlijk een eigen ‘code’, die lang niet altijd gelijk
is aan de gewoonten in het ouderlijk gezin. Daardoor kan
verwarring ontstaan, bijvoorbeeld doordat gesprekken
over zondagsrust, mediagebruik, theologische kwesties of
gedragsregels vanuit een heel ander perspectief gevoerd
worden. Dat kan invloed hebben op de vorming van het
geweten en op de morele kaders van de jongeren.
was. Maar er zijn ook voorbeelden van mensen die elkaar
heel goed kenden, zoals David en Jonathan. Goede vrienden hebben soms aan een half woord genoeg.
LAAGDREMPELIG
‘Bliep-bliep’. Terwijl moeder en Gerda nog in gesprek zijn,
klinkt het bekende bliepje weer uit de computer. ‘Arnaud15
heeft zich zojuist aangemeld’, staat er in het kleine venster
rechtsonder. Moeder kijkt mee als Gerda automatisch een
MSN-venster opent. ‘Wie is dat?’ vraagt ze. Gerda mompelt
wat, over een jongen uit de derde. ‘Maar hoe weet je nu zéker
dat het die jongen is? En wat weet je eigenlijk nog meer over
hem?’
Contact maken met anderen via MSN is heel eenvoudig.
Die lage drempel is een van de redenen waarom jongeren
soms honderden contactpersonen in hun MSN-lijst hebben
staan. In de regel communiceren ze vooral met bekenden,
maar ook dat netwerk is vaak uitgebreider dan ouders weten. Die vrienden en contactpersonen zijn niet alleen klasgenoten, maar ook vroegere vrienden, jongelui uit de buurt,
vrienden-van-vrienden en soms volslagen onbekenden.
Het gevolg hiervan kan zijn dat jongeren verschillende
soorten ‘kringen’ om zich heen hebben. Behalve de gewone contacten in en om het gezin zijn er één of meer
MSN-netwerken. Dat geldt zeker als een groep jongeren

Het is goed de verschillen tussen de gewoonten van de
ouders en de ‘code’ van de sociale groep rondom de jongeren in het gezin te bespreken. Zo’n gesprek verloopt het
best als ouders dat onbevooroordeeld ingaan en openstaan
voor de denkwereld van de jongere. Er kan ook sprake zijn
van een geestelijk MSN-gesprek, dat de Heere ten goede
kan gebruiken. Het is zeker niet uitgesloten dat jongeren
msn’en met een vriend, kennis of oudere die met God
wandelt en die een voorbeeldfunctie voor hem heeft.
Tegelijkertijd behoren ouders hier ook waakzaam te zijn.
Soms zijn er contacten met jongeren uit een heel andere,
onchristelijke leefwereld of jongeren die hun christelijke
wortels verlaten hebben. In veel gevallen zal de invloed
daarvan negatief zijn. In de Bijbel zijn ook allerlei voorbeelden te zien van beïnvloeding door mensen met een
andere religieuze achtergrond. Bekend is de geschiedenis van Dina, de veertienjarige dochter van Jakob, die uit
nieuwsgierigheid een heidense landstreek ging verkennen. Met name in het Oude Testament waarschuwt God
nadrukkelijk dat het volk Israël een afgezonderd, apart
volk is, dat zich niet mag vermengen met de omringende
heidense volkeren. Paulus schrijft aan de inwoners van
Korinthe dat ze zich niet met openlijke zondaren moeten
vermengen. Hij spitst dat vooral toe op de zondaren in
de christelijke gemeente en verbiedt nauwe contacten met
hen (1 Kor. 5:10-13).
P L AT F O R M
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Vraag: Kent u de vrienden
uit de contactenlijst van uw
kinderen? In hoeverre komt
de achtergrond van deze
vrienden overeen met de identiteit van uw gezin? Zouden
uw kinderen hen bij wijze van
spreken op hun verjaardag
mogen uitnodigen?
Vraag: Komt de inhoud van
MSN-gesprekken in uw gezin
aan de orde? Bespreekt u met
uw kinderen de (mogelijke)
invloed van MSN-gesprekken
op de grenzen die het kind
zelf hanteert, bijvoorbeeld
ten aanzien van vloeken en
roddelen?
Vraag: De Bijbel laat diverse
voorbeelden zien van mensen
die zich niet ‘thuis’ voelden
op aarde: Noach (Gen. 6:9),
Abraham (Hebr. 11:8-10)
en David (Ps. 119:19). Ook
Jezus spreekt over gelovigen
als mensen die wel in maar
niet van de wereld zijn (Joh.
17:15, 16). Hoe geeft u in
uw persoonlijk leven en in uw
gezin invulling aan het begrip
vreemdelingschap?

G E N O R M E E R D
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Vraag: Als uw kinderen
gebruik kunnen maken van
MSN gebeurt dat dan op
een computer waar u zicht
op heeft, bijvoorbeeld in de
huiskamer? Heeft de computer
een webcam? Spreekt u met
uw kinderen over de manier
waarop ze op MSN met
anderen omgaan?
Vraag: Heeft u een open
relatie met uw kinderen,
zodat ze eventuele ongewenste
contacten direct tegen u
zouden vertellen? Veel MSNgesprekken gaan over verliefdheid en verkering. Komen de
Bijbelse leefregels ten aanzien
van seksualiteit in uw
gezin aan de orde?
Vraag: Ruzies tussen kinderen/jongeren spelen zich ook
op internet af. Kunt u zich
voorstellen dat uw kinderen
anderen pesten via MSN?
Realiseert u zich dat de onderlinge omgang in het gezin ook
gevolgen heeft voor het gedrag
van uw kinderen ten opzichte
van anderen? Welk voorbeeldgedrag houdt u uw kinderen
voor bij ruzies? Welke Bijbelse
voorbeelden zou u in het gezin
gebruiken om pesten aan de
kaak te stellen (zie Gen. 16 en
37; 1 Sam. 1; Matth. 27
en 1 Petr. 2:23)?
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De digitale communicatie leidt ertoe dat jongeren op een
andere manier met elkaar communiceren. De drempel om
wat over jezelf te vertellen, is lager. Bovendien stellen ze
elkaar meer vragen dan bij een echt gesprek. Dat komt
omdat ze zich achter een scherm veiliger wanen. Onderzoeker dr. A. P. Schouten van de Universiteit van Amsterdam stelde vast dat mensen wel tot twee keer zoveel over
zichzelf durven vertellen via een beeldscherm als bij een
echt gesprek.
Het onderzoek van Schouten wijst erop dat jongeren digitaal gemakkelijker zich blootgeven dan bij een gewoon
gesprek. In de Mediawijzer-brochure over Hyves, ‘Hyves,
een bijenkorf vol vrienden’, is hieraan ook aandacht besteed. De combinatie van MSN met een webcam biedt
daarbij extra mogelijkheden. Die kunnen positief zijn: de
jongere weet met wie hij aan het msn’en is en kan niet per
ongeluk met een onbekende in gesprek zijn. Ook geeft een
webcam een persoonlijk tintje aan het gesprek: de contactpersoon komt dicht bij de leefwereld van z’n gesprekspartner. Daardoor hebben ze ook een andere invloed op elkaar.
Jongeren reageren niet alleen op wat de ander intikt, maar
ook op hoe hij eruitziet en wat hij zegt. Complimenten en
positieve aandacht maken nog meer indruk.

de schreef gegaan is, lijkt het einde zoek. De dader chanteert hem of haar en zet zijn eisen kracht bij met dreigementen, bijvoorbeeld het plaatsen van seksueel getinte
foto’s op internet of het opsturen van foto’s naar ouders
en klasgenoten.

Tegelijkertijd zit er een gevaar aan de combinatie van MSN
en webcam. Het gemak om contact te leggen, de lagere
drempel en de toevoeging van beeld en geluid maken MSN
tot een geschikt én gewild communicatiemiddel om te flirten en erotische contacten te leggen. Soms gebeurt dat
tegen wil en dank. Dat blijkt uit de cijfers van het Korps
Landelijke Politiediensten. Daar komen jaarlijks honderden aangiften binnen over pedofielen die misbruik maken
van chatboxen en MSN om jongeren te benaderen met seksueel getinte verzoeken. Zoiets begint onschuldig, met het
maken van complimentjes: ‘Wat zie je er leuk uit!’

Het gaat echter lang niet altijd om ongewenste contacten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat sommige gebruikers van MSN, al of niet met webcam, met elkaar flirten,
afspraakjes maken, uit de kleren gaan of voor de camera
masturberen. Volgens een onderzoek van de Rutgers Nisso
Groep in 2006 zou een op de vier jongens en een op de vijf
meisjes het afgelopen halfjaar online seks hebben gehad.
Tweederde van de jongens stelt wel eens seksueel getinte
vragen en ruim de helft van de meisjes krijgt wel eens
het verzoek om iets seksueels te doen voor de webcam.
Overigens zijn er andere onderzoeken, die minstens zo
betrouwbaar zijn, waarin de percentages beduidend lager
liggen. Niet alleen jongeren gebruiken de webcam in combinatie met MSN voor seksuele contacten, dit komt ook
regelmatig bij volwassenen voor.

Juist jongeren in de puberteit zijn heel gevoelig voor wat
anderen van hen vinden en ze voelen zich gevleid door de
positieve aandacht. De contactpersoon die uit is op seksuele handelingen voor de camera kan op deze manier steeds
een stapje verder gaan. Als een slachtoffer eenmaal over

PESTEN
Arnaud15 zegt:
he Ger, heb jij een foto van Jantine voor me? :D
gerda ðº°˜¨ Yes, ik heb een 8,3 voor Engels ¨˜°ºð zegt:
jawel, maar die krijg je niet…:P

A N D E R

‘Help! We hebben ontdekt dat
onze dochter van 12 (!) een
tweede hotmail-adres heeft dat
ze gebruikt om te msn’en met
jongens/mannen. Ze gebruikt
daarin een taal waar wij rode
oortjes van krijgen. Om het
maar gewoon te zeggen: pure
pornopraat, met alles erop en
eraan. Tevens is er sprake van
een webcam (niet van haar
kant) en van foto’s. Die foto’s
heeft ze van internet gehaald
en zijn gelukkig niet van haarzelf. Ik heb het gevoel dat ik
mijn eigen dochter niet meer
ken. Ze deed het overigens gewoon in de woonkamer, waar
we bij zitten, dat msn’en!’
(ouders op het internetforum
van Ouders Online).

Arnaud15 zegt:
niet zo flauw jo..
gerda ðº°˜¨ Yes, ik heb een 8,3 voor Engels ¨˜°ºð zegt:
waar heb je die voor nodig??? :-o
Arnaud15 zegt:
een grapje uithalen, nx bijzondrs or
gerda ðº°˜¨ Yes, ik heb een 8,3 voor Engels ¨˜°ºð zegt:
sorry vraag maar aan haar zelf:D
Arnaud15 zegt:
ah trut, ik wist wel dat ik je niet kon vertrouwen?:@

Moeder kijkt verbaasd toe terwijl Gerda en Arnaud heen en
weer tikken. ‘Verstandig dat je die foto niet geeft. Zeker als je
die Arnaud niet zo goed kent. Je weet nooit wat hij ermee uithaalt. Ik vind trouwens dat hij niet zo netjes reageert.’ ‘Ach’,
lacht Gerda, ‘hij heeft natuurlijk niet in de gaten dat u naast
me zit.’ ‘Dat mag niet uitmaken, Gerda. Misschien is dit wel
een mooie les: je moet je op MSN zo gedragen dat er altijd
iemand over je schouders mee kan kijken. Eigenlijk ís dat ook
zo, want de Heere kijkt over onze schouder mee bij alles wat
we doen.’

‘Ja, ik scheld wel per MSN,
dan zeg je vuile slet of zo,
maar dat is voor de grap’
(jongen, 15 jaar).
‘Op school is er altijd wel
iemand die zegt kappen of zo,
op internet is dat niet’
(jongen, 15 jaar).
‘Ik durf meer met MSN,
je bent niet bij hem en hij kan
je niet in elkaar slaan’
(jongen, 11 jaar).
‘Ik stuur wel eens iets aan
kinderen die ik niet
aardig vind, die stuur ik vieze
teksten, erger dan rotzak,
bijvoorbeeld I’m gonna kill
you tonight’ (Ik ga je doden
vannacht),
(jongen, 11 jaar).
(Bron: onderzoek
Planet Internet)
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Vraag: Heeft u een idee van de
leeftijd van de MSN-contacten
van uw kinderen? Hoe komen
de Bijbelse gezagsverhoudingen tot uiting in uw gezin,
bijvoorbeeld in gesprekken over
docenten, ambtsdragers, politieagenten en politici? Vindt
u dat die verhoudingen ook bij
MSN-gesprekken gelden?

De laagdrempeligheid van MSN leidt soms tot uitwassen. Afgezien daarvan maakt die lage drempel het jongeren ook gemakkelijk om zich negatief over anderen
uit te laten. Dat komt helaas vaak voor. Het betreft niet
alleen discriminerende opmerkingen over allochtonen,
maar ook digitaal pesten. Onderzoek uit 2007 van een
instituut dat verslaving onderzoekt, het IVO, laat zien
dat dit verschijnsel wijdverbreid is. Van de jongeren tussen de 11 en 15 jaar maakt circa 30 procent zich minstens
maandelijks schuldig aan beledigen of uitschelden op internet. Dat komt overeen met eerder onderzoek van internetprovider Planet Internet uit 2005. Uit dit onderzoek
bleek dat drie van de tien tieners anderen online pesten
en dat bijna 40 procent van de jongeren slachtoffer is van
pesten.
Het digitale medium biedt de pester nieuwe mogelijkheden. Er zijn allerlei varianten denkbaar: het versturen van
anonieme mail, een MSN-bom (het versturen van heel veel
berichten zodat de computer van de ander vastloopt) of
een virus, het uitschelden via MSN of het stelen en misbruiken van wachtwoorden. Ook een gewoon grapje kan
via mail of MSN anders overkomen. De ontvanger ziet alleen een getypte tekst en begrijpt niet altijd de bedoeling
van de afzender.

D I C H T

De websites www.stopdigitaalpesten.nl en www.pestweb.nl
bieden praktische informatie voor ouders, leerkrachten
en slachtoffers van digitaal pesten, bijvoorbeeld over hoe
jongeren er met anderen over kunnen praten als ze gepest worden, hoe ze anderen kunnen blokkeren en waar ze
hulp kunnen vragen. ‘Kijk mee op chatsites’, is het devies
aan de opvoeders. Veel ouders realiseren zich niet dat ook
hun kinderen met pestgedrag te maken kunnen hebben,
hetzij als dader of als slachtoffer.
SAMEN STERK
‘Hoeveel vrienden staan er in jouw contactenlijst, Gerda?’
Gerda haalt het MSN-venster naar voren en wijst op de lijst.
Daar staat: Online (34) en Offline (23). ‘Tjonge, zitten die
allemaal bij jou op school of zitten er ook andere vrienden bij?’
Gerda kijkt even: de meesten zijn klasgenoten. ‘Ja, zowat de
hele klas is online. Behalve Miranda, want die heeft geen internet.’ ‘Nou, ik kan me goed voorstellen dat ouders daarvoor
kiezen. Maar misschien heeft ze daardoor minder contacten
met de groep? Wat vind je ervan om haar eens een keer hier
uit te nodigen?’
Msn’en versterkt het groepsgevoel. Dat kan leiden tot een
sterke groepsdruk. Een jongere die geen MSN heeft, valt
snel buiten de groep. Bovendien is er voor de msn’ers die
bij de groep horen, een sterke druk om vaak actief te zijn
op MSN. Zoals een mobieltje altijd moet aanstaan om geen
enkel sms-je te missen, zo moet ook MSN altijd open zijn.
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Vanwege de lagere drempel neemt een pester gemakkelijk
een agressievere houding aan. Hij voelt zich veilig vanwege
een relatieve anonimiteit, niemand kijkt hem op de vingers.
De pester ziet ook niet wat zijn gedrag teweegbrengt, omdat
een reactie vaak uitblijft of slechts bestaat uit een retourbericht. Het pesten veroorzaakt bij het slachtoffer minstens
evenveel psychische schade als gewoon pesten. Het slachtoffer is vaak alleen als hij de berichten ontvangt en kan
moeilijk steun zoeken bij anderen. Bovendien beschouwt
de ontvanger de pester als indringer op zijn veilige MSNscherm. De pester is nu, anders dan bij ‘gewoon’ pesten,
altijd aanwezig, en het slachtoffer kan zich niet in een veilig
thuis terugtrekken, tenzij hij de pester blokkeert.

B I J

D E

A N D E R

‘Ik gebruik internet vanaf
het moment dat ik opsta tot
ik naar bed ga. Zelfs als ik
aan het werk ben. Tijdens de
advertentiespotjes als ik tv
kijk. Als ik met vrienden uit
ben. Eigenlijk ben ik bang voor
de dag dat ik een draagbaar
internetapparaat heb waarmee ik altijd online kan zijn’
(vrouw, Brazilië, bron: onderzoek Microsoft).

Het groepsgevoel van MSN leidt tot het ontstaan van
nieuwe gezagsverhoudingen. Dat bleek bijvoorbeeld bij
de scholierendemonstraties in december 2007, toen duizenden jongeren alleen op basis van MSN-oproepen en
demonstratie-hyves bijeenkwamen voor protestacties. De
stakingen waren niet door een organisatie op touw gezet,
maar grotendeels gebaseerd op de MSN-contacten. Een
woordvoerder van de Amsterdamse politie verklaarde in
het tijdschrift Intermediair dat de politie op de hoogte was
doordat agenten bij hun eigen kinderen te rade gingen.

VRIJE TIJD
Aan het eind van de avond komt Gerda nog even beneden. ‘Gezellig dat je nog even wat komt drinken’, zegt vader. Moeder is
bezig met een sudoku. Gerda gaat naast haar zitten en puzzelt
mee. ‘Dat moest je vaker doen, je zit altijd met je neus achter
de computer.’ Vader kijkt wat misprijzend in haar richting.
Moeder neemt het voor Gerda op. ‘Jawel man, maar je merkt
dat het nu eind van het schooljaar is, ze moet ook heel veel
huiswerk maken.’ ‘Nou, volgens mij duurt dat juist zo lang
omdat ze altijd zit te msn’en.’

Op soortgelijke manier kan MSN ook bestaande gezagsverhoudingen wegnemen. Iemand aanspreken met ‘u’ is op
MSN erg ongebruikelijk. Contacten tussen leerling en leraar worden op MSN automatisch gelijk aan die van vriend
en vriend. Vanwege de laagdrempeligheid zal een leerling
op MSN zich gemakkelijker uiten tegenover de leraar. Bij
de persoonlijke ontmoeting in de klas kan dat weer leiden
tot belemmeringen in het contact.

Gerda houdt zich wijselijk op de vlakte. ‘Of niet, Ger?’ vraagt
vader plagend. Nu moet ze wel. ‘Nou, ’t wordt tijd dat u ook
op MSN gaat, dan weet u ook hoe makkelijk dat is. Handig
voor uw contacten op de kiesvereniging.’ ‘Spot niet met je oude
vader. Ik ben blij dat ik nu kan mailen. Maar, zonder gekheid,
ik meen het als ik zeg dat je wel goed op je tijd moet letten.
Kom je wel toe aan de dingen in het leven die écht belangrijk
zijn? Je weet: ook vrije tijd is Gods tijd.’

Msn’en met een docent kan er gemakkelijk toe leiden dat
het gesprek zich niet alleen tot het huiswerk beperkt. Dat
is uiteraard ook mogelijk bij telefonisch contact of via email, Hyves of sms. Er dient echter een professionele afstand te blijven tussen de docent en zijn leerling. De Algemene Onderwijsbond (AOb) stelde in maart 2008 dat er te
veel leerkrachten ongepaste digitale berichten uitwisselen
met leerlingen. In 2007 zijn er in Nederland 25 leerkrachten ontslagen omdat zij daarbij te ver gingen, maar volgens
de AOb is dit slechts het topje van de ijsberg. Als scholen
al MSN-contact tussen docenten en leerlingen toestaan,
moeten daarvoor duidelijke regels worden afgesproken,
bijvoorbeeld dat alle contacten automatisch gelogd worden en ter inzage zijn voor de schoolleiding. Soortgelijke
terughoudendheid ten aanzien van MSN past ook bij mensen die pastorale of psychische hulp verlenen.

Besteden jongeren veel tijd aan MSN? Het antwoord op die
vraag is moeilijk te geven. Sommige onderzoeken spreken
over 3,8 uur per week, anderen over 2 uur per dag. Onderzoek door studenten van INHolland (2006) geeft aan dat
jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar meer tijd besteden
aan MSN dan aan hun huiswerk.

Gezagsverhoudingen zijn niet alleen een natuurlijk gegeven, maar het handhaven ervan is ook een Bijbelse opdracht. Het ondermijnen daarvan is in strijd met de door
God ingestelde orde, zoals die ook tot uitdrukking komt in
het vijfde gebod.

Het echte tijdsbeslag van MSN is echter nauwelijks te meten, omdat een belangrijk deel van de MSN-gesprekken
tussen de bedrijven door gebeurt. Bij veel jongeren is MSN
actief gedurende de hele tijd dat de computer aanstaat. Dat
betekent niet dat ze ook dezelfde tijd met MSN bezig zijn.
Jongeren zijn echte multitaskers, blijkt uit een onderzoek
van Microsoft naar online-tijdsbesteding (2007). Online
zijn laat zich kennelijk goed combineren met werken,
eten, tv- of YouTube-kijken en muziek luisteren. Communicatie neemt het grootste deel in beslag van alle onlinetijd, circa 38 procent. Naast bellen en mailen is MSN hier
een onderdeel van.
Hoewel gebruikers kunnen aangeven dat ze bezet of afwezig zijn, is er toch een zekere dwang om direct in te gaan op
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datgene wat een contactpersoon zegt. Ook als iemand geen
zin heeft, wordt er vaak toch gereageerd. Dit zorgt echter
voor veel onrust, bijvoorbeeld tijdens het maken van huiswerk, omdat er telkens pop-upjes binnenkomen, van nieuwe contactpersonen die online gaan of van hun berichten.
Dat maakt MSN opdringerig. Uiteraard is het mogelijk om
die berichten te negeren, maar in de praktijk gebeurt dat
niet zo vaak. Het niet reageren op een contactpersoon die
zich meldt of het niet lezen van zijn bericht is te vergelijken
met het niet opnemen van de telefoon wanneer iemand je
belt terwijl de beller weet dat je wel thuis bent.
Ouders hebben vaak de indruk dat hun kinderen veel te
veel tijd aan MSN besteden. Dat beeld kan vertekend zijn
doordat jongeren tussendoor wel degelijk ook hun huiswerk maken. Of dat hinderlijk is voor hun huiswerk, hangt
af van de persoon en de aard van het huiswerk. Een jongere die zich niet zo gemakkelijk kan concentreren en veel
leerwerk moet verrichten, kan door MSN snel afgeleid
worden en daardoor minder presteren.

snelle en afwisselende beelden inderdaad aantrekkelijk
zijn voor het oog en de kijker als het ware vastbinden aan
het beeldscherm. Maar tegelijkertijd hebben ze schadelijke gevolgen voor de ziel. Wie gewend is om van scherm
naar scherm te springen, verliest de mogelijkheid om zich
te concentreren op een boodschap. Zijn geestelijke oren
raken verdoofd. ‘Laten we de blootstelling aan elk medium
dat deze ziekelijke versnelling stimuleert - of het nu tv is,
films of videospellen - beperken. Soms betekent langzamer: beter, rijker, dieper.’
Het gevolg is dat mensen zich niet meer (kunnen) interesseren voor het lezen van een boek of het beluisteren van
een monoloog. In hoeverre moet zelfs de boodschap van
Gods Woord worden aangepast aan deze afnemende interesse? Groothuis: ‘In plaats van minipreken, die afgestemd
zijn op onze minispanningsboog moeten we het vermogen
ontwikkelen om ons te concentreren, zodat we langere en
diepere boodschappen gaan waarderen. Het opnemen van
Bijbelse waarheden kan niet haastig gebeuren.’

Het is nauwelijks mogelijk om objectieve grenzen aan te
wijzen voor de tijd die aan MSN besteed mag worden. Belangrijker is het om kinderen en jongeren er op te wijzen
dat tijdsbesteding niet vrijblijvend is en dat God recht heeft
op hun tijd. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe:
‘Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij
dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods.’ Daarin is
zeker ruimte voor ontspanning, maar dit stelt wel grenzen
aan de gesprekken, zowel van jongeren als volwassenen.

Vraag: Heeft u zicht op de
tijdsbesteding van uw kinderen? Hoe verhoudt zich in uw
gezin de hoeveelheid tijd die u
en uw kinderen besteden aan
online-activiteiten met
de hoeveelheid tijd die
besteed wordt aan fysieke
ontspanning? En hoe is die
verhouding ten opzichte van
de huisgodsdienst?

Het opdringerige en flitsende karakter van MSN sluit
naadloos aan bij de huidige cultuur, waarin mensen vooral
gericht zijn op spanning en afwisseling (zie ‘Intensivering’ in hoofdstuk 02). De Amerikaanse hoogleraar Douglas Groothuis legt de vinger bij de verhaasting die moderne media met zich mee brengen. ‘Of het nu om nieuws,
muziekvideo’s of tv-commercials gaat, de beelden kunnen
haast niet snel genoeg voorbijflitsen. Maar de geest kan
het medium niet bijhouden. De snelheid van de videobeelden prikkelt wel de zintuigen, maar verdooft de ziel.’
Groothuis bedoelt met die laatste opmerking dat zulke
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04.

MSN:
DE VINGER
AAN DE POLS

MSN VERBIEDEN
Het is duidelijk dat het gebruik van MSN positieve mogelijkheden biedt en op zichzelf beschouwd niet zo verschillend
is van communicatiemedia als brief, e-mail en telefoon. Tegelijkertijd is helder dat er ook risico’s en bezwaren aan verbonden zijn. De lage drempel, het oppervlakkige contact, het
tijdsbeslag, het taalgebruik, de mogelijkheden van misbruik
in de vorm van pesten of seksuele intimidatie en de wereldse
uitstraling van andere MSN-diensten, kunnen voor ouders of
jongeren gegronde redenen zijn om geen gebruik te maken
van MSN.

Binnen sommige groepen jongeren kan er echter een sterke
groepsdruk optreden, zodat het uitsluiten van MSN betekent
dat een jongere ook meteen buiten de groep gesloten wordt.
Opvoeders moeten dat aspect meewegen bij hun beslissing.
Ook als ouders of kinderen ervoor kiezen MSN te negeren
is het toch van belang dat ze op de hoogte zijn van de mogelijkheden van dit communicatiemedium. Dat geldt zeker
voor ouders en jongeren die MSN selectief willen gebruiken.
MSN-gebruik toelaten zonder eerst duidelijke afspraken met
de jongeren te maken, is niet aan te raden. Maar dan is het
ook belangrijk dat ouders weten hoe ze kunnen nagaan of de
afspraken nageleefd worden.
Een deel van die afspraken betreft de manier waarop MSN
gebruikt wordt. Daarnaast zijn er ook technische mogelijkheden voor opvoeders om toe te zien op het gebruik van MSN.
GESPREKKEN TOETSEN
Het spreekt voor zich dat de inhoud van MSN-gesprekken
altijd aan de Tien Geboden moet kunnen worden getoetst.
In het derde hoofdstuk is daar al aandacht aan besteed.
Het God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf
zal moeten blijken uit de manier waarop met de ander omgegaan wordt. Het gaat daarbij om alle geboden, maar de
duidelijkste voorbeelden zijn het vloeken (derde gebod),
schelden op leraren (vijfde gebod), pesten van klasgenoten
(zesde gebod), onrein leven voor Gods aangezicht (zevende
gebod), liegen over jezelf en je klasgenoten (negende ge-
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bod) en het begeren te zijn als iemand anders (tiende gebod). Elk van deze geboden heeft een keerzijde. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de uitleg van het zesde gebod in de Heidelbergse Catechismus: God verbiedt daar niet alleen nijd,
haat en toorn, maar gebiedt tegelijkertijd liefde, geduld,
vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid, vriendelijkheid
en het voorkomen van schade.
Het spreekt vanzelf dat ouders hierbij het goede voorbeeld
dienen te geven. Ouders die in hun leven de Heere lief
hebben gekregen en Hem op de eerste plaats stellen, willen ook in liefde hun kinderen opvoeden en hen leren dat
het leven naar Zijn geboden zo goed is. Zijn geboden beschermen en zorgen ervoor dat mensen goed met elkaar
kunnen omgaan. Ze zijn er tot ons nut. Regels zonder
liefde leiden tot rebellie. Als een goede basishouding naar
het kind ontbreekt, is het hoogst haalbare een gehoorzame
buitenkant, maar een rebellerende binnenkant.
Daarnaast is het raadzaam dat ouders die MSN-gebruik
toestaan in de alledaagse gesprekken het online-leven van
hun kind niet buitensluiten maar juist een plaats geven.
Het gesprek gaat dan niet alleen over de vrienden van
het kind en hoe het was op school, maar ook over wat het
vandaag op internet gedaan heeft en welke vrienden het
daar ontmoet heeft. Wees oprecht geïnteresseerd in wat de
jongere doet op internet en MSN. Het gesprek over MSN
helpt ook om de algemene waarden en normen in het
gezin toe te passen op het gebruik van moderne media.
De inhoud van de MSN-gesprekken mag daarbij zeker ter
sprake komen. Als ouders hiernaar informeren, kunnen
ze er handvatten bij bieden, zodat de jongere zich niet bij
voorbaat al veroordeeld voelt. Door informerende, open
vragen te stellen, kan er een echt gesprek ontstaan, bijvoorbeeld: ‘Heb je wel eens dat…?’ ‘Hoe denk je dat het
komt dat anderen soms over de schreef gaan?’ ‘Hoe zou
jij handelen als je zoiets overkwam?’
PROBLEMEN MELDEN
Het gesprek over MSN kan beter op gang komen als er
een open houding is in het gezin. Jongeren zullen dan
minder snel een drempel ervaren om met hun ouders te

spreken over problemen die ze ervaren. Juist als ze gepest of belaagd worden, hebben ze hun ouders nodig. De
manier waarop ouders daarover communiceren met hun
kinderen, luistert nauw. Een voor de hand liggende reactie
is: ‘Ik snap niet wat je er aan vindt om te msn’en. Was
er toch nooit aan begonnen, dan was dit niet gebeurd…’,
maar het is in zo’n geval beter om door de bril van de jongere naar het probleem te kijken. Ouders kunnen ook een
schrikreactie vertonen, maar het is niet verstandig om dat
te communiceren. Kinderen ontzien hun angstige ouder
en betrekken hem of haar dan niet meer bij hun eigen
worstelingen.
Als er nare ervaringen zijn, is het van belang de dader op
te sporen. Is dat een klasgenoot, dan kan de school hierbij
een rol spelen. Ouders kunnen in zo’n geval de schoolleiding of een vertrouwenspersoon inschakelen. Afhankelijk
van de aard van de klacht is het mogelijk die bij de politie
te melden of de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie om advies te vragen (0900-1113111, www.onderwijsinspectie.nl/nl/home/over-ons/Klachten). Het is van
belang om bewijzen te verzamelen: bewaar de gesprekken
die via MSN gevoerd zijn. Wijs kinderen erop dat ze op elk
moment met de PrntScrn-knop (print screen) een afdruk
van hun scherm kunnen maken om vervelend gedrag vast
te leggen.
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GESPREKKEN LOGGEN
Jongeren beschouwen hun MSN-gesprekken vaak als een
privé-aangelegenheid. Dat is begrijpelijk. Het vertrouwen
tussen kinderen en hun ouders kan ernstig geschaad worden als ouders stiekem in de MSN-gesprekken neuzen.
Technisch is het mogelijk om alle gesprekken op te slaan
(te ‘loggen’) en achteraf te bekijken. Het inschakelen van
logging van de MSN-gesprekken kan het beste in overleg
en in goed onderling vertrouwen gebeuren.
Er zijn diverse argumenten die ervoor pleiten om gesprekken te loggen, zeker bij jonge kinderen. Mochten zich ooit
problemen voordoen vanwege ongewenste contacten of
doordat een kind gepest wordt, dan zorgt logging ervoor
dat er altijd bewijsmateriaal voorhanden is. Ouders kunnen via logging ook zicht houden op de vriendenkring van
hun kinderen en hun kinderen aanspreken op onbeleefd
internetgedrag. Bovendien, als kinderen en jongeren weten dat hun gesprekken worden bewaard, zullen ze zich
waarschijnlijk terughoudender opstellen.
De optie om gesprekken te loggen is te vinden in het MSNscherm via het menu: Extra-Opties-Berichten. Plaats een
vinkje bij: ‘Gesprekken automatisch in een bestand opslaan’ en geef aan op welke plaats die gesprekken bewaard
moeten blijven.
Ouders moeten zich realiseren dat hun kind het opslaan
van berichten gemakkelijk kan uitschakelen of bewaarde
berichten kan vernietigen. Het loggen van MSN-gesprekken heeft dus alleen zin als het kind ook zelf van het belang daarvan overtuigd is en als het erop vertrouwt dat de
ouders geen misbruik van die mogelijkheid zullen maken.
De manier waarop ouders hiermee omgaan, zal in de regel
afhankelijk zijn van de leeftijd van het kind.
Internetfilters blokkeren MSN meestal niet. Er bestaat wel
software om het MSN-gedrag op de computer nauwkeurig
te controleren. Een voorbeeld is MessengerLog (zie www.
formessengers.com). Een variant hierop, MSN Webcam
Log (zie www.dvdwindow.com/msn/) registreert het gebruik van de webcam en de daarmee verzonden beelden.

24
M S N :

D I C H T

B I J

D E

A N D E R

Ook het (gratis) programma Messenger Plus! Live (zie
www.msgpluslive.nl) biedt extra functies voor logging. In
dit programma is het mogelijk aan te geven dat de instellingen alleen door de beheerder van de computer gewijzigd
kunnen worden. Ouders dienen zich daarbij te realiseren
dat jongeren nog allerlei andere mogelijkheden hebben
om met elkaar te communiceren en te chatten, bijvoorbeeld per SMS of via de chatfuncties van Gmail en Hyves.
SPREKEN OVER CONTACTEN
Het is nuttig dat ouders met hun kinderen spreken over de
MSN-contactenlijst. Wie zijn de vrienden die daar genoemd
worden? Veel jongeren geven aan dat ze alleen msn’en met
bekenden. Zij moeten daarbij wel beseffen dat een msn’er
nooit helemaal zeker kan zijn van de identiteit van de ander.
Ook achter een bekende naam kan een onbekende zitten.
Het komt voor dat jongeren elkaars digitale identiteit ‘stelen’
en het is ook mogelijk dat broer of zus achter het scherm van
een msn’er heeft plaatsgenomen. Kinderen dienen zich ook
te realiseren dat wanneer iemand zich meldt met jantine14@
hotmail.com, dat niet vanzelfsprekend het klasgenootje is

dat Jantine heet. Een telefoontje of een mailtje kan uitsluitsel
geven over de identiteit van de nieuwe msn’er.
Gebruikers van Windows kunnen het programma Family
Safety (fss.live.com) installeren. Dat (gratis) pakket biedt onder andere de mogelijkheid om de contactpersonenlijst van
de verschillende MSN-gebruikers te beheren. Het programma toont ouders alle contactpersonen van hun kinderen.
Het blokkeren of verwijderen van contactpersonen op MSN
is heel eenvoudig: als je met de rechtermuisknop op een
contactpersoon in de lijst klikt, verschijnt een menu met
deze opties. Als de veiligheidsinstellingen van Family Safety
gebruikt worden, kunnen kinderen alleen contactpersonen
aan de lijst toevoegen nadat hun ouders daar toestemming
voor hebben gegeven. Ouders hebben dan ook zelf de mogelijkheid om, na overleg met hun kinderen, contactpersonen
te verwijderen. Family Safety werkt alleen voor die kinderen
waarvan ouders het Live ID hebben toegevoegd aan het programma. Ouders moeten zich dus realiseren dat kinderen
daarnaast een andere (voor hen onbekende) Live ID kunnen
hebben waarop ze geen toezicht hebben.
TIJDSDUUR INSTELLEN
Veel ouders klagen erover dat hun kinderen lang aan het
msn’en zijn. Omdat MSN-gebruik nauw verweven is met
het gewone computergebruik, bijvoorbeeld om informatie
voor school op te zoeken, hebben ouders daar niet altijd
goed zicht op en is het moeilijk om er afspraken over te
maken. De kookwekkermethode om de tijdsduur te beperken, helpt meestal niet.
Zeker bij jongere kinderen is een tijdsplanning onmisbaar.
Het aanreiken van alternatieve spelletjes (zonder computer) of vormen van ontspanning werkt meestal beter dan
het louter verbieden om achter de computer te zitten. Zorg
ook voor balans en afwisseling in alleen en samen zijn, zodat het huis voor het kind een thuis, een ontmoetingsplaats
is. Het is ook van belang dat kinderen leren zich aan de
scheppingswerkelijkheid te verbinden. Gezinnen moeten
daarvoor tijd inruimen: samen het bos in, lopen door de
duinen en langs de zee.

Kinderen of jongeren die zich niet zo gemakkelijk kunnen
concentreren zullen door MSN snel afgeleid worden. Dat
kan hun huiswerk en hun schoolprestaties negatief beïnvloeden. Dan is het raadzaam om MSN af te zetten tijdens
het huiswerk.
Er bestaan allerlei programma’s waarmee de computerbeheerder het gebruik van de computer, en meer specifiek
van MSN, kan beperken. Vaak vergt de instelling van die
software technische kennis of voldoet het pakket toch niet
aan de eisen van de gebruiker. Een Nederlandstalig product
dat relatief eenvoudig is in te stellen, is Kliktime (zie www.
kliksafe.nl). De beheerder kan hiermee per computerprogramma instellen wanneer en gedurende hoeveel tijd per
dag het programma gebruikt kan worden. De instellingen
kunnen aangepast worden aan het leeftijdsniveau van de
verschillende gebruikers van de computer.
Ook hierbij geldt dat de technische maatregelen ingebed
dienen te zijn in een gesprek over tijdsbesteding achter de
computer. Het maken van gezamenlijke afspraken daarover kan vervolgens concreet gemaakt worden door samen
met het kind of de jongere de tijdslimieten van Kliktime
in te stellen.
OPTIES IN- EN UITSCHAKELEN
De standaardinstelling van MSN is dat bij het opstarten
ook Windows Live Vandaag getoond wordt. Dat is een soort
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kanaal dat links bevat naar video’s, nieuwsberichten en andere diensten van Microsoft. Een groot deel hiervan komt
uit de wereld van entertainment, popmuziek en lifestyle.
Door een vinkje te verwijderen in het menu Extra-Opties
van MSN zal Windows Live Vandaag niet meer standaard
getoond worden.
Het hoofdvenster van MSN bevat aan de linkerzijde tabs
naar andere programma’s. Ook die leiden naar andere
MSN-diensten, spelletjes, video’s, datingsites of naar zogenaamde chatbots. Die laatste categorie bevat robot-contactpersonen van bedrijven die online-diensten aanbieden.
Dat varieert van loterijen tot nieuwsberichten en informatie over het saldo van de bankrekening. Ook deze tabs zijn
uit te schakelen via het menu Extra-Opties van MSN.

Het MSN-venster bevat ook advertenties, soms van dubieuze aard. Dat valt te voorkomen door bij de installatie van
MSN aan te geven dat er geen advertenties van ‘sponsors’
getoond mogen worden. Is MSN eenmaal geïnstalleerd,
dan is er een speciaal stukje software nodig om ze te verwijderen. Dat is te vinden op www.apatch.org.
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WEBCAM
Moderne laptops zijn vaak standaard voorzien van een web
cam, terwijl losse webcams voor een luttel bedrag verkrijgbaar zijn en eenvoudig aan te sluiten zijn op een pc. Het
gebruik van een webcam kan heel nuttig zijn, bijvoorbeeld
bij contacten met familie in het buitenland. Er zijn echter
ook veel voorbeelden van misbruik waarbij juist de webcam een rol speelt. Het is mogelijk om het gebruik van de
webcam te blokkeren met behulp van Apparaatbeheer (een
van de functies bij het Configuratiescherm).
Ouders en jongeren kunnen met elkaar afspraken maken
over het gebruik van de webcam. Een van de mogelijkheden is om bij Extra-Opties in te stellen dat MSN-contacten
niet meteen zien dat er een webcam aanwezig is.

05.

IN PLAATS VAN
EEN SLOTWOORD

‘De verstandige telt zijn woorden. De dwaas gooit ermee.’
Joodse spreuk
‘Bij het praten is dat het belangrijkste
wat men niet uitspreekt.’
Joodse spreuk
‘Als je goed luistert naar andermans onvriendelijkheid,
hoor je er bijna altijd een schreeuw om liefde in.’
Ds. A.F. Troost
‘Zeg niet alles wat ge weet, maar weet altijd wat ge zegt.’
Ds. J.J.L. ten Kate
‘Veel over zichzelf spreken kan een middel zijn
om zich te verbergen.’
Friedrich Nietzsche
‘Indien u het spreken geoorloofd en dienstig is,
zo spreek altijd over dingen die stichten.’
Thomas à Kempis
‘Die zijn mond bewaart, behoudt zijn ziel.’
Spreuken 13:3
‘Er is een tijd om te zwijgen, en een tijd om te spreken.’
Prediker 3:7
‘Waar het hart van vol is, vloeit de mond van over.’
naar Mattheüs 12:34
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De brochure ‘MSN: dicht bij de ander’ is uitgegeven door Mediawijzer,
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