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Misschien kunt u het zich nog herinneren: het internet. Een snellere manier van communiceren werd 

gepresenteerd als zegen voor de mensheid! Geweldige uitvinding, alhoewel het eigenlijk een militaire 

bestemming had van origine. 

 

Snel verbonden zijn en de wereld stroomt uw huiskamer binnen. Geen encyclopedieverkopers meer 

aan de deur voor het slijten van o.a. een 20 delige ‘opzoekmachine’, die op het moment dat je hem 

kocht, al weer een beetje verouderde. 

Boekenkasten kunnen de open haard in, omdat nu alles te krijgen is via e-books’. Steeds meer bibli-

otheken, en hier vallen zeker gerenommeerde internationale bibliotheken onder, zoals de bibliotheek 

van het Amerikaanse Congres, hebben hun collectie online gezet. 

 

Je tikt een ‘opzoekwoord’ in en binnen zeer korte tijd verschijnen daar allerlei antwoorden met zelfs 

diverse variaties. Maak er gebruik van en waarom ook niet. We lezen minder, gebruiken de snelheid 

en er is zelfs een nieuwe computer-afkortingentaal ontstaan. 

Grappig, maar je moet het wel snappen en goed gebruiken en daar wringt de schoen nu net! Maak er 

dus goed gebruik van en de wereld is van u. 

 

Op een gegeven moment dacht iemand: “Laten we communicatiekanalen in het leven roepen; allerlei 

communicatieplatformen waarop je van alles kwijt kunt. Snel even iets ‘posten’ en de wereld is hi-

ervan meteen op de hoogte. Meestal gaat dit goed en gaat het eigenlijk over allerlei huis- tuin- en 

keukenzaken, totdat iemand bedacht om vervelende dingen op te schrijven. 

Dit roept een reactie op en voordat je het weet, heb je een soort digitale oorlog gestart. Moeilijk te 

controleren, omdat bleek dat je allerlei namaakaccounts kunt aanmaken en jezelf kunt verbergen 

onder allerlei pseudoniemen. Daarnaast is “fake-news ook iets van de laatste tijd en wat te denken 

van digitale-financiële-fraude. 

 

In wat voor wereld leven we ineens? Een digitale wereld die de mensen dichter bij elkaar heeft ge-

bracht, maar helaas met een zeer duistere keerzijde. Waar je van alles kwijt kunt, mensen onbeperkt 

kunt beledigen en zelfs naar het leven kunt staan. Een mooie uitvinding die helaas door een aantal 

mensen totaal verkeerd gebruikt wordt. Laat staan dat we nog moeten spreken over het geheimzinnige 

‘dark-web’ en alles wat je daar op kunt vinden, bestellen en misbruiken! 

 

Een andere aanname is, helaas een snelgroeiende verkeerde aanname, dat mensen vandaag de dag 

digitaal zijn en/of snel opgeleid kunnen worden in de kunst van het digitale. Steeds meer bemande 

informatiebalies verdwijnen en worden vervangen door anonieme stemmen vol (on)begrip. Lange 

wachttijden en een doorschakeling waar je gek van wordt. 

Wanneer gaan we eens rekening houden met de minder vaardigen onder ons? 

 

Het is zo belangrijk dat bewoners iemand kunnen raadplegen. Een persoon die antwoord geeft en 

meedenkt en geen apparaat met een mooi gezicht. Gelukkig heeft de ING-bank bedacht om de balie 

terug te brengen in Loosduinen. Eén verzoek is gehonoreerd; laat vele volgen! 
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