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De eerste keer

Kunt u zich uw eerste e-mailtje nog herinneren? Bij mij was 

dat aan het eind van mijn studie, het zal begin jaren negentig 

zijn geweest. Om wat extra punten te verzamelen had ik me 

ingeschreven voor een vak over Letteren en ICT. Ik weet nog 

dat we de gemaakte opdrachten per e-mail aan de docent 

moesten versturen. Dat was iets nieuws en ik zag het nut er 

toen niet echt van in. Het moest via een aparte procedure 

die ik niet kende en die me ingewikkeld en omslachtig leek. 

Ik kon het toch net zo goed zelf even printen en even langs 

het postvakje lopen? Met het tekstverwerkingsprogramma 

op de pc (WordPerfect uiteraard) en de printer kon ik me 

inmiddels al aardig redden.

Ik geloof dat ik het wel heb geprobeerd, dat mailen. Maar of 

het ook gelukt is, weet ik niet eens meer zeker. Het heeft in 

ieder geval niet lang geduurd voordat ik afhaakte. Ik vond 

het allemaal te vaag. Overigens kon ik me twee jaar later een 

leven zonder e-mail al niet meer voorstellen.

Informatie zoeken via internet kon toen met Gopher, een 

op tekst gebaseerde navigatiedienst. Niet dat ik dat vaak 

deed. Af en toe nam ik een kijkje, maar ook hier kon ik de 

toegevoegde waarde van het nieuwe medium op dat moment 

nog niet echt ontdekken.

Mijn eerste ‘actie’ via internet was de aanmelding voor 

een symposium. En weer vond ik het allemaal maar erg 

ingewikkeld. Waarom niet een briefkaartje per post? Ik 

geloof dat ik me twee keer heb aangemeld omdat ik niet 

zeker wist of het wel gelukt was (wat achteraf wel het geval 

bleek te zijn).

Inmiddels zijn de zaken omgedraaid en hebben steeds meer 

mensen toegang tot het internet. Uiteraard hebben internet- 

en mailprogramma’s ook een ontwikkeling doorgemaakt en 

lijken ze niet meer op de versies van tien jaar geleden. Meer 

mogelijkheden, gebruiksvriendelijker. En het eind van die 

ontwikkeling is nog lang niet in zicht. Wie tussendoor even 

achterom wil kijken, zit de komende tijd goed: met ingang 

van dit nummer start het drieluik van RC-medewerker Jan 

Kraak over de ontwikkeling en de opkomst van het internet 

bij de RUG.

Kristien Piersma
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