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Plok.

Een nieuw berichtje in mijn inbox. Eens 

even kijken wat dat is. ‘Hallo Hans. J. heeft 

een mededeling voor je.’

Pardon. Wat is dat nou weer? J. heeft een 

mededeling voor me? Wie is J. in gods-

naam? En waarom deelt hij me niet gewoon 

mee wat hij me mede te delen heeft? In 

plaats van me mede te delen dat hij een 

mededeling voor me heeft. Wat 

is dat voor gedoe? Er staat nog 

een fotootje bij ook. Ken ik die 

man? Ik moet zeggen: hij komt 

me vagelijk bekend voor. Maar 

dan ook alleen maar vagelijk. 

Het is typisch zo een gezicht 

van Jan en alleman. Misschien 

dat hij daarom J. heet.

Ooh, maar wacht eens even. Ik snap het al. 

Ha ha ha. Dit is natuurlijk weer zo’n mail-

tje van het Rekencentrum. Pardon van het 

Centrum voor Informatie Technologie. Die 

willen ons scherp houden. Zodat we ons 

ervan bewust zijn dat we phishing mailtjes 

kunnen krijgen. Die je nooit, ik herhaal 

nooit, open moet maken. Ha ha, J., ik heb je 

door. Weg met je mailtje.

Plonk, dat is weg.

Plok.

‘Hallo Hans. J. heeft een mededeling voor 

je.’

Ha ha, de grappenmakers. Plonk, weg.

Plok.

‘Hallo Hans. J. heeft een mededeling voor 

je.’

Hallo helpdesk. Kunnen jullie daarmee 

stoppen? Ik trap er echt niet in hoor. Hoe-

veel mailtjes jullie me ook sturen. J. heeft 

een mededeling voor me. Ha ha. Maar jullie 

hoeven me ze niet meer toe te sturen hoor. 

Ik ben volledig immuun voor phishing 

mailtjes. OK?

Ik snap niet waar u het over heeft, meneer.

Nou, over die mailtjes die jullie rondsturen 

om het bewustzijn over de gevaren van het 

internet te verhogen.

???

Jullie sturen toch van die mailtjes rond?

Nee hoor. Nee. Dat doen we echt niet. U 

heeft die mailtjes niet van ons gekregen. 

Maar wel goed dat u zo scherp bent hoor. 

Plezierige dag verder.

Lieve hemel. Wie is die J. dan? Dat is toch 

raar. Hij weet dat ik Hans heet. En hij kent 

mijn e-mailadres. En het is niet het CIT. 

Wie is het dan? Eens even zien. Ik denk 

niet dat het kwaad kan om zijn mailtje te 

openen. Als ik maar niet op een link druk. 

Dan kan er niets gebeuren en dan zie ik 

misschien wie het is.

Welkom meneer Kuné. U kunt zich nu 

inschrijven voor ons netwerk voor interes-

sante mensen. Vul hier uw gegevens in, 

dan registreren wij u.

O nee. Vergeet het maar. Ik vul niets in. 

En wie is die J. nu? Ik kan dat nog niet 

zien. Miserabel fotootje. Bah. Weg met dit 

mailtje.

Plonk, weg.

Plok.

Gefeliciteerd, meneer Kuné. Uw inschrij-

ving op ons netwerk voor interessante 

mensen is gelukt. Gefeliciteerd.

Duizend bommen en granaten! Ik heb me 

niet ingeschreven en ik wil me ook niet 

inschrijven. Wat is dat voor een netwerk? 

Wie gaat daar over? Eens even kijken, wat 

zegt Google daarvan? Het netwerk voor 

interessante mensen. Gevestigd in België. 

Eigenaar: Phlipsen. Als ik het niet dacht. 

Datingsite. 

Wat? J. wil met mij daten? Wat denkt die 

kerel wel? Hoe haalt hij het in zijn malle 

harses? Ik zal dat netwerk!!! Met mij is die 

Phlipsen nog niet klaar!!!
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Geachte dame/heer,

Enige tijd geleden kreeg ik een mailtje 

waarin een zekere J. mij via uw netwerk 

voor interessante mensen meldde een 

mededeling voor me te hebben. Er stond 

een fotootje van hem bij het bericht. Ik 

herkende hem niet. Ik heb het mailtje weg-

gegooid. Maar ik heb er wel wat over zitten 

nadenken. Iemand heeft mijn e-mailadres, 

weet dat mijn voornaam Hans is en stuurt 

mij dan een anoniem mailtje. Wie kan dat 

zijn?

In de weken daarna kwamen er telkens 

weer van dit soort mailtjes van J. Op een 

zwak ogenblik heb ik het mailtje geopend, 

onder het motto: misschien zie ik dan wat 

hij me wil zeggen en wie het is. Dat bleek 

niet zo te zijn. Ik kwam op uw site en moest 

me voor uw dienst aanmelden. Dat heb ik 

niet gedaan. Ik heb het mailtje weer weg-

gegooid.

Even later kreeg ik bericht van uw netwerk 

voor interessante mensen. Dat ik me aan-

gemeld had en een account had. Ergens zag 

ik dat ik mijn - niet gewilde - account kon 

opheffen en dat heb ik direct gedaan.

Ik heb nu de volgende vragen:

1. Kunt u mij garanderen dat mijn account 

werkelijk opgeheven is? Ik heb mij niet 

aangemeld bij uw netwerk voor interes-

sante mensen en ik wil niet dat er een 

account van mij bij uw netwerk voor 

interessante mensen bestaat.

2. Heeft anonymus J. als gevolg van mijn 

domme actie het mailtje te openen en als 

gevolg van uw (naar mijn idee illegale) ac-

tie om me op basis daarvan een account 

toe te dienen, gegevens over mij gekre-

gen, die hij voordien nog niet had?

3. Wat vindt u ervan dat uw site misbruikt 

wordt voor dit soort doeleinden? Heeft u 

hier een protocol voor?

4. Ik heb de krantenartikelen over anonie-

me acties op internet en de rechtszaken 

die slachtoffers aanspannen er nog eens 

op nagelezen. Ik heb daaruit begrepen 

dat de rechter vindt dat de provider de 

identiteit van de anonieme accounthou-

ders op verzoek bekend moet maken. 

Doet u dat ook? Zo ja, kunt u mij dan 

de gegevens doorsturen van de persoon 

(man of vrouw?) die als J. via uw site naar 

mijn gegevens heeft zitten hengelen?

Plok.

Hallo Hans 

Dank je wel voor je berichtje. Je werd 

inderdaad voor ons netwerk voor interes-

sante mensen uitgenodigd door J. Deze 

persoon beschikte over jouw e-mailadres, 

en nodigde je uit als kennis om met hem 

te komen chatten hier op ons netwerk voor 

interessante mensen. Wij bieden inder-

daad de mogelijkheid om je familie en 

kennissen uit te nodigen voor een chat op 

onze website. 

Je had nog geen profiel bij ons netwerk voor 

interessante mensen, daar je de registratie-

procedure niet helemaal doorliep. De data 

die we wel al hadden heb ik nu helemaal 

laten verwijderen voor je. 

Je kan daarnaast inderdaad meer data 

opvragen, maar omwille van de privacy-

wetgeving mogen wij die niet zomaar 

vrijgeven. Enkel mits een vordering van het 

Belgische parket mogen deze data overhan-

digd worden. 

Mocht je nog vragen of opmerkingen heb-

ben, aarzel dan niet om me te contacteren.

Vriendelijke groeten,

Phlipsen

Plonk.

Meneer Phlipsen, dank u wel voor uw 

antwoord en voor uw actie. Ik ben blij dat ik 

geen interessant mens meer ben. Vriende-

lijke groeten.

God zij dank. Dat is dan goed afgelopen. 

Pfoei.

EEN KENNIS OF EEN FAMILIELID?


