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Een spelshow vol
online veiligheid
JOSÉ HULSING

gisteravond De Kleinste Privacyshow van Nederland in première.
Een voorstelling vol inzichten, een
vishengel en lekkere ‘cookies’.

Het publiek wordt
uitgedaagd na te
denken over hun
digitale privacy

Te-te-te-deeeh... Te-te-te-deeeh... De
privacy-avond van de Friese bibliotheken ademt ‘Prijs je rijk’. Dat komt
in de eerste plaats door de tune van
het spelletjesprogramma uit de jaren tachtig die voorafgaand aan De
Kleinste Privacyshow van Nederland onafgebroken door de zaal in
het Leeuwarder wijkcentrum Bilgaard klinkt.
Het deuntje stopt pas als showmaster Sander Veen – pimpelpaars
pak aan, rode strik om – opkomt. Die
brengt de stemming erin door het
publiek te vragen of ze zin hebben
om prijzen te winnen. Ja, dat hebben
ze. En of ze meer inzicht willen krijgen. Ook dat willen ze. En dat is
mooi, want het idee is dat bezoekers
vanavond op een speelse manier leren over online veiligheid.

Met De Kleinste Privacyshow van
Nederland trekken de Friese bibliotheken tot april langs een stuk of
tien buurthuizen in Friesland. Het
publiek wordt tijdens de voorstelling uitgedaagd om na te denken
over hun digitale privacy en het
spoor van persoonlijke data dat ze
achterlaten op internet. Er zit deze
eerste keer een man of dertig in de
zaal. Bijna allemaal vijftigplussers.
De show bestaat uit drie rondes
met minicolleges en gekke spelletjes. De onderwerpen die show-expert Jeroen de Boer van Bibliotheekservice Fryslân (BSF) en quizmaster
Sander behandelen zijn wachtwoorden, cookies (bestandjes waarin gegevens van bezoekers van een website worden opgeslagen) en phis-
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hing (een vorm van internetfraude).
Kandidaten uit de zaal kunnen
een woordenboek Fries-Nederlands
winnen om inspiratie op te doen
voor een wachtwoordzin van minstens twintig tekens. Of een vishengel om hen te helpen herinneren dat
ze nooit op een mail moeten klikken
met ,,inhoud die te mooi is om waar
te zijn’’. Of een pak pennywafels,
cookies die wel lekker zijn.
Heel vermakelijk allemaal, vindt
Adriaan de Lange (72) uit Leeuwarden. Hij maakt zich geen zorgen over
zijn digitale persoonlijkheid, maar is
uit nieuwsgierigheid naar het wijkcentrum gekomen. ,,Ik gebruik internet heel functioneel. Ik laat wel
digitale sporen achter, maar niet op
sites waar je narigheid kunt verwachten.’’
Toch heeft ook De Lange iets geleerd van de show. ,,Dat je de wachtwoordzinnen heus wel gewoon kunt
opschrijven in een boekje. En dat je
dat kunt beveiligen door in elke zin
steeds hetzelfde woord weg te laten,
zodat een ander er geen chocola van
maken kan.’’

De Kleinste Privacyshow van Nederland met ‘assistente’ Wai-See Choo, showmaster Sander Veen, kandidaat Esther Oskam en expert Jeroen de Boer (vlnr). NIELS WESTRA

