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Bericht van 12/6/2013, 19:43, van Anne aan Leila

Hoi Leila, 

Vraagje. Mijn eerste tien __________ op Google geven een idiote indruk __________ me. Helemaal boven aan 

de lijst __________ de naam van mijn blog, maar __________ volgt ineens de kreet ‘bedrieger of __________’? 

Vreselijk! Dat is zomaar een willekeurig __________ uit een stukje op mijn blog. __________ pakt Google nou net 

dat stukje? __________ had ik een sollicitatie. De werkgever __________ natuurlijk gegoogeld en sprak mij erop 

__________. Ik zat even helemaal met mijn __________ vol tanden. Vraag: wat kan ik __________ doen? Groeten, 

Anne. P.S. Die __________ kan ik wel vergeten, denk ik. __________ 

Bericht van 12/6/13, 20:45 van Leila aan Anne

Hallo Anne, 

Een van de gevaren van __________ digitale tijdperk! Publicaties op internet zijn __________ als graffiti: je 

krijgt het bijna __________ weg. En bijna iedere werkgever googelt. __________ is niet altijd je eigen schuld: 

__________ is wat ze vinden gebaseerd op __________ misverstand. Dan blijkt het bijvoorbeeld te __________ 

over een naamgenoot. Oplossing: ontgoogel jezelf. __________ de eerste tien hits worden bekeken, __________ 

doen er echt toe, de rest __________ voor de meeste zoekers niet relevant. __________ dus de slechte hits 

naar de __________ pagina van de zoekresultaten te duwen. Zorg __________ dat je op veel netwerksites zit, 

__________ op de sociale media. Maar dat __________ bij jou wel geloof ik :. En __________ je eigen persoonlijke 

website, of maak __________ blog over jezelf. O nee, die __________ je al. 

CU, Leila. 

P.S. __________ ook goed uit met twitteren. Geen __________ tweet gaat verloren. 

Bericht van 13/6/13, 17:56 van Anne aan Leila

Hoi Leila, 

Alarm, __________ worm! Ik heb een worm in __________ laptop, geloof ik. Rampen komen altijd __________. 

Mijn account is op een of __________ manier gekraakt. Hoe kan dat nou? __________ iemand mijn wachtwoord 

hebben gestolen? 

Bericht van 13/6/13, 19:43, van Leila aan Anne

Hoi __________, 

O wat stom! Ja, sorry hoor. __________ je spam geopend, of zo? Vertrouw __________-mails van onbekenden en 

zelfs je __________ toch niet altijd. Dat weet je __________? Ze waarschuwen zo vaak voor diefstal __________ 

je identiteit. Iemand gebruikt nu misschien __________ profiel. Je bent de pineut. Trouwens: __________, zo veel 

vrienden als je hebt. __________ het niet eens tijd om te __________? 

Bericht van Anne aan Leila

Hoi Leila, 

Nou fijn, bedankt. Dat __________, zeg! 

sms-bericht van Anne aan Leila

Hallo Leila! 

Ben j boos? __________ geef j gn antw? Al 2 __________ niks v j gehoord! 
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sms-bericht van Leila aan Anne

Kn nt __________. Alles is geblokkeerd. Wat een ellende. 

Bericht van Leila aan Anne

__________, we hebben weer internet. Ja, dat __________ helaas soms in dit land, dat __________ autoriteiten 

het gewoon even afsluiten. Maar __________ hebben ook vindingrijke mensen... Ik kan __________ verder niks 

over zeggen, dat begrijp __________. Gelukkig hebben we altijd nog ons __________. Vind je het trouwens niet 

geweldig, __________ die geholpen hebben bij de politieke __________, de democratisering in sommige landen? 

De __________ mobiele telefoon en internet, daar kan __________ overheid niet tegenop. 

Bericht van Anne aan Leila

Zeker! Maar ook __________ betreft ons eigen persoonlijke en zakelijke __________ is internet echt een verrijking. 

Hoe __________ ons leven eruitzien zonder? Verschrikkelijk, ik __________ er niet aan denken. Ze zijn __________ 

zegen voor ons, de ‘nieuwe media’.

Bericht van Leila aan Anne

 __________ helemáál mee eens. Ik wil niet __________ maar ze hebben ook een keerzijde. __________ 

voorbeeld: je moest eens weten wat __________ allemaal van je weten. Al je __________ wordt vastgelegd. 

Cookies geven door op __________ sites je bent en hoelang. Die __________ wordt verkocht. Je gegevens zijn 

geld __________. Of een ander voorbeeld: in mijn __________ kring, op school, hoor ik docenten __________ over 

die mobieltjes. Ze zeggen dat __________ de concentratie van leerlingen is gedaald. __________ ’n probleem is 

het zogenaamde digitale __________. Om maar te zwijgen van de __________ dingen waarvoor sommigen het 

internet gebruiken. __________ lijken soms totaal te vergeten dat __________ op internet in een publieke ruimte 

__________. Mediaopvoeding, dat zouden ze misschien als __________ schoolvak moeten invoeren: kinderen 

opvoeden in __________ correct en veilig gebruiken van internet. 

Bericht van Anne aan Leila

Zwart- __________! Trouwens, zou het erg boeien, zo’n __________ …

Bericht van Leila aan Anne

Maar het is toch zo? Ik __________ niet somber maar kritisch. Ja, we __________ zeeën aan informatie tot onze 

beschikking __________, prachtig, maar is die betrouwbaar? Google __________ sociale media selecteren de 

bronnen voor __________ a.d.h.v. eerder zoekgedrag. __________ vernauwen eigenlijk je wereld. Fantastisch, 

dat __________ hele wereld aan elkaar is geknoopt, __________ dat binnen een seconde informatie van 

__________ ene naar de andere kant van __________ aardbol vliegt. Maar die snelheid van __________ brengt 

ook de financiële markten heel __________ uit balans: met een simpele muisklik __________ kapitaal gekocht 

en verkocht. Trouwens, over __________ gesproken: cybercriminelen hebben in 2013 een __________ keer de 

servers van grote Nederlandse __________ platgelegd. Kennelijk zijn zelfs die niet __________ beschermd. Ik 

bedoel maar, zelfs van __________! 

Bericht van Anne aan Leila

Nou, dan kan ik je nog __________ nadeel noemen. Op de website van __________ gemeente vragen ze 

om irritante, hinderlijke __________ die voor winkels geplaatst zijn te __________ en de foto op te sturen. 

__________, als we elkaar zo gaan controleren … __________ mens toch die dat wil?! 

Bericht van Leila aan Anne

Maar __________, dat is nou juist weer een __________ van het gemak van digitale techniek: __________ klussen 

laten uitvoeren door een massa __________ in plaats van door werknemers. 
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Bericht van Anne aan Leila

Wat __________ er eigenlijk met ons digitale leven __________ we er zelf niet meer zijn? __________ je je dat wel 

eens afgevraagd? __________ onze profielen eeuwig rondspoken op het __________? Zijn onze vakantiefoto’s 

voor altijd zichtbaar __________ zitten onze mails vergrendeld achter een __________? Want zonder 

inloggegevens kan het knap __________ zijn om toegang te krijgen tot __________ accounts van een overledene. 

Bericht van Leila aan Anne

Ik kan __________ een klein beetje geruststellen: ik las __________ een advertentie van een bedrijf dat 

__________ bij het beheren van je digitale __________. Net als in het echte leven __________ dus ook voor 

internet: de een __________ dood is de ander z’n brood. __________ een soort digitale kluis slaan ze __________, 

gebruikersnamen en wachtwoorden van hun klanten __________. Na overlijden krijgen nabestaanden toegang. 

Maar __________ kunt ook aangeven dat nabestaanden juist __________ worden ingelicht over bepaalde 

accounts. Dat __________ ook handig zijn. Na de dood __________ van het web verdwijnen is bijna __________. 

Voor wie een beetje actief is __________ internet – zoals jij – is er dus __________ leven na de dood. 

Bericht van Anne aan Leila

Bericht van Leila

CU, in __________ of een ander leven.
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Bericht van 12/6/13, 19:43, van Anne aan Leila

Hoi Leila, 

Vraagje. Mijn eerste __________ zoekresultaten op Google geven een idiote indruk van __________ . Helemaal 

boven aan de lijst staat de __________ van mijn blog, maar daarna volgt ineens __________ kreet ‘bedrieger of 

hartsvriendin?’ Vreselijk! Dat is __________ een willekeurig fragment uit een stukje op __________ blog. Waarom 

pakt Google nou net dat __________? Gisteren had ik een sollicitatie. De werkgever __________ natuurlijk 

gegoogeld en sprak mij erop aan. __________ zat even helemaal met mijn mond vol __________. Vraag: wat kan ik 

daaraan doen? 

Groeten, __________. 

P.S. Die baan kan ik wel __________, denk ik. 

Bericht van 12/6/13, 20:45 van Leila aan Anne

Hallo Anne, 

Een van de __________ van het digitale tijdperk! Publicaties op internet __________ net als graffiti: je krijgt 

het bijna __________ weg. En bijna iedere werkgever googelt. Het __________ niet altijd je eigen schuld: soms 

is __________ ze vinden gebaseerd op een misverstand. Dan __________ het bijvoorbeeld te gaan over een 

naamgenoot. __________: ontgoogel jezelf. Vooral de eerste tien hits __________ bekeken, die doen er echt 

toe, de __________ is voor de meeste zoekers niet relevant.  __________ dus de slechte hits naar de tweede 

__________ van zoekresultaten te duwen. Zorg bijvoorbeeld dat __________ op veel netwerksites zit, vooral op de 

__________ media. Maar dat lukt bij jou wel __________ ik :) En bouw je eigen persoonlijke website, __________ 

maak een blog over jezelf. O nee, __________ heb je al. 

CU, Leila. 

P.S. __________ ook goed uit met twitteren. Geen enkele __________ gaat verloren. 
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Bericht van 13/6/13, 17:56 van Anne aan Leila

Hoi Leila, 

Alarm, een worm! __________ heb een worm in mijn laptop, geloof __________. Rampen komen altijd tegelijk. 

Mijn account is __________ een of andere manier gekraakt. Hoe kan __________ nou? Kan iemand mijn 

wachtwoord hebben gestolen? 

Bericht van 13/6/13, 19:43, van Leila aan Anne

__________ Anne, 

O wat stom! Ja, sorry hoor. __________ je spam geopend, of zo? Vertrouw e- __________ van onbekenden en zelfs 

je mediavrienden toch __________ altijd. Dat weet je toch? Ze waarschuwen __________ vaak voor diefstal van 

je identiteit. Iemand __________ nu misschien je profiel. Je bent de __________. Trouwens: belachelijk, zo veel 

vrienden als je __________. Wordt het niet eens tijd om te __________? 

Bericht van Anne aan Leila

Hoi Leila, 

Nou fijn, bedankt. Dat helpt, __________! 

sms-bericht van Anne aan Leila

Hallo Leila! 

Ben je boos? Waarom geef __________ gn antw? Al 2 uur niks v __________ gehoord! 

sms-bericht van Leila aan Anne

Kn nt mailen. Alles is geblokkeerd.  __________ een ellende. 

Bericht van Leila aan Anne

Hoera, we hebben weer internet. __________, dat gebeurt helaas soms in dit land, __________ de autoriteiten 

het gewoon even afsluiten. Maar __________ hebben ook vindingrijke mensen... Ik kan daar __________ niks 

over zeggen, dat begrijp je. Gelukkig __________ we altijd nog ons mobieltje. Vind je __________ trouwens niet 

geweldig, hoe die geholpen hebben  __________ de politieke veranderingen, de democratisering in sommige 

__________? De combinatie mobiele telefoon en internet, daar __________ de overheid niet tegenop. 

Bericht van Anne aan Leila

Zeker! Maar ook __________ betreft ons eigen persoonlijke en zakelijke leven  __________ internet echt een 

verrijking. Hoe zou ons __________ eruitzien zonder? Verschrikkelijk, ik moet er niet __________ denken. Ze zijn 

een zegen voor ons, __________ ‘nieuwe media’. 

Bericht van Leila aan Anne

Niet helemáál mee eens. Ik __________ niet mopperen maar ze hebben ook een __________. Een voorbeeld: je 

moest eens weten wat __________ allemaal van je weten. Al je internetgedrag __________ vastgelegd. Cookies 

geven door op welke sites __________ bent en hoelang. Die informatie wordt verkocht. __________ gegevens zijn 

geld waard. Of een ander __________: in mijn eigen kring, op school, hoor __________ docenten klagen over die 

mobieltjes. Ze zeggen __________ daardoor de concentratie van leerlingen is gedaald.  __________ ’n probleem 

is het zogenaamde digitale pesten. __________ maar te zwijgen van de andere dingen __________ sommigen het 

internet gebruiken. Jongeren lijken soms __________ te vergeten dat ze op internet in __________ publieke ruimte 

staan. Mediaopvoeding, dat zouden ze __________ als nieuw schoolvak moeten invoeren: kinderen opvoeden 

__________ het correct en veilig gebruiken van internet. 
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Bericht van Anne aan Leila

 __________-kijker! Trouwens, zou het erg boeien, zo’n schoolvak… 

Bericht van Leila aan Anne

__________ het is toch zo? Ik ben niet __________ maar kritisch. Ja, we hebben zeeën aan __________ tot onze 

beschikking gekregen, prachtig, maar is __________ betrouwbaar? Google en sociale media selecteren de 

__________ voor jou a.d.h.v. eerder __________. Ze vernauwen eigenlijk je wereld. Fantastisch, dat __________ 

hele wereld aan elkaar is geknoopt, en __________ binnen een seconde informatie van de ene __________ de 

andere kant van de aardbol vliegt. __________ die snelheid van internet brengt ook de __________ markten heel 

gemakkelijk uit balans: met een __________ muisklik wordt kapitaal gekocht en verkocht. Trouwens, __________ 

veiligheid gesproken: cybercriminelen hebben in 2013 een __________ keer de servers van grote Nederlandse 

banken __________. Kennelijk zijn zelfs die niet voldoende beschermd.  __________ bedoel maar, zelfs van 

banken! 

Bericht van Anne aan Leila

Nou, dan __________ ik je nog een nadeel noemen. Op __________ website van mijn gemeente vragen ze om 

__________, hinderlijke reclameborden die voor winkels geplaatst zijn __________ fotograferen en de foto op te 

sturen. __________, als we elkaar zo gaan controleren …. Geen __________ toch die dat wil?! 

Bericht van Leila aan Anne

Maar kijk, dat __________ nou weer juist een voorbeeld van het __________ van digitale techniek: grootschalige 

klussen laten uitvoeren __________ een massa mensen in plaats van door __________. 

Bericht van Anne aan Leila

Wat gebeurt er eigenlijk met ons digitale __________ als we er zelf niet meer zijn? __________ je je dat wel eens 

afgevraagd? Blijven __________ profielen eeuwig rondspoken op het web? Zijn __________ vakantiefoto’s voor 

altijd zichtbaar en zitten onze __________ vergrendeld achter een wachtwoord? Want zonder inloggegevens 

__________ het knap ingewikkeld zijn om toegang te __________ tot de accounts van een overledene. 

Bericht van Leila aan Anne

Ik __________ je een klein beetje geruststellen: ik las __________ een advertentie van een bedrijf dat helpt 

__________ het beheren van je digitale erfenis. Net __________ in het echte leven geldt dus óók __________ 

internet: de een z’n dood is de __________ z’n brood. In een soort digitale kluis __________ ze profielen, 

gebruikersnamen en wachtwoorden van hun __________ op. Na overlijden krijgen nabestaanden toegang. Maar 

__________ kunt ook aangeven dat nabestaanden juist niet __________ ingelicht over bepaalde accounts. Dat 

kan ook __________ zijn. Na de dood helemaal van het __________ verdwijnen is bijna onmogelijk. Voor wie een 

__________ actief is op internet – zoals jij – is __________ dus (digitaal) leven na de dood. 

Bericht van Anne aan Leila

Bericht van Leila

CU, in dit of een ander leven.
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