
  

 

 

Tilburg University

Mailvervuiling

Eijffinger, S.C.W.

Published in:
Brabants Dagblad

Publication date:
2005

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Eijffinger, S. C. W. (2005). Mailvervuiling. Brabants Dagblad.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/dbb394bb-4d8d-4892-b125-48bb4898d401


Mailvervuiling 

Ik weet niet hoe het u vergaat met het medium e-mail, maar ik heb het gevoel dat ik 

steeds meer mijn eigen secretaresse aan het worden ben. Door mijn grote voorliefde voor 

efficiëntie en snelheid waren mijn eerste ervaringen met e-mail vele jaren geleden een 

verademing. Snel en efficiënt corresponderen en zaken afhandelen binnen en buiten de 

universiteit, tegelijkertijd met co-auteurs aan een boek of paper schrijven, gemakkelijk en 

op korte termijn inschrijven voor een conferentie of workshop behoorde nu tot de 

mogelijkheden. Al besefte ik dat e-mail nooit een substituut voor een (telefonisch) 

gesprek kon zijn, de tijdswinst die voor andere, nuttige activiteiten aangewend kon 

worden was in de begintijd van dit medium aanzienlijk te noemen. De laatste jaren word 

ik helaas steeds meer geconfronteerd met de minder aangename aspecten van dit medium 

en ik vermoed dat ik niet de enige ben. Er worden mij ongevraagd mails toegestuurd met 

conferenties en andere bijeenkomsten die mij niet interesseren, nieuwsbrieven met 

verschenen boeken en papers die niet op mijn vakgebied liggen, questionnaires en vragen 

van lieden die ik niet ken en vele, andere mails waarom ik nooit gevraagd heb. Het ergst 

van alles zijn de omvangrijke bestanden met papers en rapporten die ongevraagd via 

attachments in mijn mailbox gedeponeerd worden. Dit is bijzonder hinderlijk indien men 

op zaterdagochtend even snel de binnengekomen mails thuis wil opvragen om te zien of 

er nog urgente zaken moeten worden afgehandeld. Inmiddels ben ik via mijn plaatselijke 

provider aangesloten op het kabelnetwerk van onze universiteit. Een paper of rapport van 

een redelijke omvang downloaden kost al gauw enige minuten en soms zelfs langer. 

Kortom, er kan dus gesproken worden van het fenomeen mailvervuiling. Technische 

vooruitgang is mooi, maar wordt altijd deels ongedaan gemaakt door het menselijk 

gedrag. Blijkbaar heeft de mens de neiging om de voordelen van technische vooruitgang 

in negatieve zin te compenseren door zijn gedrag. Een ander voorbeeld is de introductie 

van het Automatic Break System (ABS) in auto's, waardoor de remweg aanzienlijk 

verkort en de veiligheid op de weg verhoogd werd. Het gevolg hiervan was dat vele 

automobilisten - met name rijders van BMW en andere luxemerken - hun afstand tot hun 

voorganger ook korter maakten, waardoor de veiligheidswinst van ABS weer deels 

ongedaan gemaakt werd. Terugkomend op mijn probleem: hoe kan deze aanzwellende 

mailvervuiling verklaard worden? De oorzaak van het probleem is gelegen in het feit dat 

e-mail een uiterst laagdrempelig medium is, waarbij de verzender niet direct 

geconfronteerd wordt met de ontvanger. Een verzender met vaak lage opportunity costs 

(alternatieve kosten) kan een ontvanger met duidelijk hogere kosten lastigvallen, zonder 

dat de laatste de eerste kan wijzen op het ongemak dat met verzenden van deze papers of 

rapporten wordt aangericht. Zo wordt het ook steeds gebruikelijker onder studenten om 

hun papers en scripties aan de hoogleraar of docent standaard per mail toe te zenden 

onder vermelding van het gemak (voor de verzender natuurlijk). Het afdrukken hiervan 

kan ook enige tijd in beslag nemen. De last wordt dus verschoven naar de ontvanger. 

Tegenwoordig vraag ik aan mogelijke verzenders, indien er geen sprake is van grote 

urgentie, om het paper of de scriptie gewoon per (interne) post te verzenden. Eigenlijk is 

er behoefte aan het ontwikkelen van een soort etiquette met betrekking tot e-mailen (net 

zo als ten aanzien van mobiel telefoneren), maar ik vrees dat dit reeds een gepasseerd 

station is. Dan rest mij slechts mijn toevlucht te nemen tot een oplossing die sommige 

Amerikaanse collega’s verkiezen: het hebben van verschillende e-mailadressen voor 

verschillende activiteiten (onderwijs, onderzoek en management). Wellicht zal ik dan ook 



moeten beschikken over een geheim e-mailadres. Bestond er niet iets vergelijkbaars voor 

telefoonnummers? 
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