
Betoog Nederlands tegen kettingmails 
 
 

Dag allemaal, Ericsson verdeelt gratis gsm's via het Internet. Alles wat u moet doen is deze e-mail naar 8 
mensen doorsturen. Binnen de twee weken ontvangt u een Ericsson T18. Vergeet echter niet in CC door 
te sturen aan anna.swelund@ericsson.com. Zodoende wordt uw inschrijving geregistreerd. 

 
Een gratis gsm? Niemand onder jullie zulke e-mails gelooft hoop ik, of ik overschat mijn publiek. Maar ach, het 
kan toch geen kwaad om dit door te sturen. Misschien is het toch echt... Wie niet waagt niet wint. 
 
Zo redeneren de meeste mensen. Maar in feite kan het wel kwaad om dergelijke e-mails, zogenaamde 
kettingmails, door te sturen. Je bezorgt anderen én jezelf last, ook al besef je het niet. Het doel van dit betoog is 
dan ook jullie te wijzen op de gevaren van kettingmails. 
 
Terug naar onze gratis gsm. Deze e-mail komt natuurlijk niet van Ericsson zelf. Zij zullen heus niet in het wilde 
weg gsm’s weggeven, en houden zich heus niet bezig met op deze verderfelijke en illegale manier reclame te 
maken. In feite is dit zelfs een actie die gericht is tégen Ericsson. Iedereen die deze mail doorstuurt, en geloof 
mij, dat zijn er al snel honderdduizenden, sturen ook een kopie naar anna.swelung@ericsson.com. Hierdoor 
wordt de server van Ericsson natuurlijk al snel overbelast, en wordt misschien de Ericsson-website onbereikbaar, 
een niet te onderschatten verlies voor het bedrijf. 
 
In orde, we sturen geen mailtjes voor gratis gsm’s meer door, maar wat te zeggen van de volgende, poëtische 
kettingmail: 
  

A friend can be 
like a teddy bear 
to hug and to hold 
when the world 
has given you 
all you can bear. 
I’m glad you are 
that kind of friend 
 
Send this to as many friends as possible, if not, you are not a true friend! 

 
Mooi toch? Wat is er nu mis deze vriendschapsboodschap? Je legt er toch geen Ericsson-servers mee plat? 
 
De Ericsson-server zelf niet nee, maar het hele internet heeft sterk te lijden onder kettingmails. Meer dan vijftig 
percent van alle e-mailverkeer bestaat uit spam (kettingmails, ongewenste reclame en dergelijke). Het versturen 
van een e-mail zou merkbaar sneller gaan als er geen nutteloze kettingmails het internet zouden belasten. 
 
En er is nog een veel sterkere reden, want je hebt zelf rechtstreeks nadeel bij het doorsturen van kettingmails. Bij 
het doorsturen van een e-mail worden meestal alle bestemmelingen van de originele mail nog eens vermeld. Een 
kettingmail bevat zo al snel een lijst van honderden e-mailadressen. Een droom voor spammers, mensen die 
ongewenste reclame versturen. Zij moeten slechts alle e-mailadressen uit de mail in hun bestand steken, en 
kunnen irritante reclameboodschappen naar al die adressen sturen. Voor je het weet wordt je overspoeld met 
irritante spam. Dat heb je zelf niet in de hand. Ook al verwijder je zelf de mail, als iemand het bericht naar jou 
gestuurd heeft staat je e-mailadres sowieso in de mail, en kan het zonder meer gebruikt worden om ongewenste 
reclame op te sturen. 



 
En overigens, als vriendschap afhangt van het doorsturen van kettingmails, dan lijkt mij dat echt geen ‘echte 
vriendschap’. In tegendeel. Voor mij betekent het ontvangen van een dergelijke mail alleen maar tijdverlies, en 
nóg meer spam in mijn mailbox. 
 
Ok, geen Ericsson-gsm’s en geen pseude-vriendschapsmails. Maar wat met het volgende voorbeeld: 
 

DOORSTUREN ANDERS HEB JE ECHT GEEN HART!  
Asamoah Tirish is nu 6 jaar, hij heeft een verschrikkelijke aandoening aan zijn ogen. Als hij niet snel 
geholpen wordt, is hij voor zijn negende verjaardag blind. En in het ergste geval haalt hij zijn elfste jaar 
niet. Daarom vragen wij uw hulp. Voor elke doorgestuurde e-mail ontvangen wij 20 eurocent van hotmail 
en nog eens 50 cent van het Liliane Fonds. 

 
Onderaan de mail staat nog een fotootjes van het kind dat Asamoah wordt genoemd. Ieder mens met een hart 
stuurt zo’n e-mail toch door, niet? Onze Asamoah zal je er helaas niet mee helpen. Onze Asamoah bestaat 
immers niet, hij is een puur verzinsel, uitgevonden om ervoor te zorgen dat deze kettingmail als een lopend 
vuurtje over heel de wereld verspreid wordt. Bovendien is het ondenkbaar dat Hotmail en het Liliane Fonds hun 
steun geven aan een dergelijke actie. Het is zelf onmogelijk voor hen om te tellen hoeveel mails er inderdaad 
doorgestuurd worden. Ook deze mail veroorzaakt alleen maar extra spam en extra belasting voor het internet. 
 
Maar hoe weet je nu dat Asamoah niet echt bestaat, dat er niet werkelijk een leven afhangt van het al dan niet 
doorsturen van deze mail? Als je een dergelijke e-mail ontvangt, waarin expliciet gevraagd wordt om de mail door 
te sturen, kan je er zonder meer vanuit gaan dat het een vals bericht is. Ook de meeste viruswaarschuwingen 
zijn zonder meer vals. Een hoax, noemt men een dergelijk vals bericht. En zelfs al is de mail toch echt, en is er 
echt een doodzieke Asamoah, dan nog kan je beter de mail niet doorsturen. Vanwege de spam en vanwege de 
overbelasting van het internet. En voor Asamoah zijn er nog veel andere en betere manieren om steun te 
zoeken. 
 
Nog een andere kettingmail, een wel heel ironische: 
 

Ook zo moe van forward-mailtjes? Stuur dan deze e-mail naar minimaal 25 mensen en je zult voorgoed 
verlost zijn van al die irritante doorstuurmailtjes. 

 
Hoe kan je kettingmails stoppen? Zo alleszins niet, dat is ondertussen wel duidelijk hoop ik. Maar hoe dan wel? 
Ten eerste stop je natuurlijk best zelf met het doorsturen van kettingmails. Wil je toch een e-mail sturen naar een 
grote groep personen, zorg ervoor dat je dan alle e-mailadressen in het bericht zelf verwijdert, en dat je al je 
bestemmelingen in het zogenaamde BCC-vak (of Blind Carbon Copy-vak) zet, en niet in het normale Aan- of CC-
vak. Door het BCC-vak te gebruiken, blijven alle adressen onzichtbaar voor de bestemmeling. Zo voorkom je 
spam. 
 
Als je zelf een kettingmail ontvangt, stuur je best een mailtje terug naar de afzender, waarin je de gevaren van de 
kettingmail kort uitlegt (“dergelijke kettingmails zijn vals, zorgen ervoor dat het internet trager wordt en dat er 
meer spam wordt verstuurd”). Vraag hem of haar vriendelijk doch streng om te stoppen met het versturen van 
kettingmails. Zo kan je zelf de virtuele wereld terug een stukje beter maken! 
 
Danku! 
 
Stijn Vermeeren 


