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DIGITALE
DOOD
Nieuw fenomeen: spookberichtjes van overleden vrienden
op sites als Hyves of Facebook. Niet leuk, en ook niet meen
nodig. Want nu is er Ziggun waanmee je rcgelt wat en na je
ovenlijden met jouw accounts moet qebeuren,

vral rr&!d*r warvd dc gebrutker is
oknedcn.Deo dss geLneerde dienn
Ziggu ze! voorlopig in op h€t laatste:

':€n 
on-line accounr wmee je bij l€ven

b€paalt Er er ner alle rnder€ $beun
als je d oiet necr ben!.
De e.die die c€rjrjan Bloem (1964),
diecteur vb nuketingbureau Calan?a
e! bcdenktr en oprichte. @ ZiSAu, het
vukst hoort op zijn dienst, is iets in dc
trrnr van: hmn....ooit bij srjtg€stam

Het hebben hn allerlei en steeds
mcer wachile.de ontine prodelen en
accounrs is dan ook een relartefnieuw
f€lonem. D@dsm r€Mljt je mwilrtr
a.n digital€ sciale beddjvighcid rhtc.
laat r nog ret ieLs nieLlw,
Netwerksites w.d soms honderden
miljoenen scbtuik4 bij ,jn a{.sestote.,
wo.den digelijl$ geo.frcnteeid net de

OOK VAN
PORNOSJTES
KUN JE
AANGEVEN
DAT DEZE AF-
GESCHEBI\,4D
MOETEN
BLJJVEN
VOOB NA.
BESTAANDEN

sterfclijlheid hn hun 6a e' hEken zich
het noofd orer een bruikbrd er lolboek-

Individucle g€bruiken wordm zicl door-
gams pas bemst qn hd reschjjnset al6
zich een srerfsml rcoldoet in hu di
recte omgqlng.Ecn geautomariseerde
mededeling dat een die.be ovdledene
'mdugjdisrii Dals op Facebmk nerj6
ord{ dertJstur adrgEkondiSd, dad !"lt
nog mee t€ lftn - het herdent en un de
gEbertedag van ietuand die is okrleden
r mme6 niet olsEbtuikeryk.
Dc fornulerjns qn H)res dar iemaod
ok. okele dasd rco frnjaanje od*
wordr, is al Mt onhandiger En de sug
ges& om w@ eels contacr op te ncnen
met d€e ofg€ne, of de mededctinS dat
cen arenedenc Fnefll Findn heefr ge_
bruikt om nieuwe contacten te vinden.
is ronduir *,,tt. Pij'Ijk bovendien ats
h* venlriet nog ycs is. Ook kan getd
een rcl spelen, aals bi.j een accourt bii

I'VEFLEDEN NEEF
Zelf be6eft€ Bloem ecn jrar of ave!
geledcn voor het ecrst dat hij hiei iers
mee moest. Een uiend en *-co[ega

bij Mic.osoft h'm om door cen on
sev.ar bt h€t skidn er hdd zjjn hait nog
oP ar/ 

'l 
aliE ftl) si:^n.h o\tstoDd

cen soolt pa.iek hoc kohen we bij ,jn
accountl Recenter ovdl€ed en leefvan
me.lk bood zijn uouw mn re hehen,
ntr het is cen lstig rerhaal hoc bieng
je aiets ter slrake aL iemand toch .l zo
yeel un ln hoofd heeft_Jc kt niet bij
rcike sites ienmd i6 amgesloto, o F
k{gr p{ itc te m,r<en ner bchiltende
regels en bepatingen. Sons tukt he! jc
niet om iets re laten danpa$en. En het
allclbdaigrijLste mt mi betEfi het @u
zo njn zijn als je wist @r de orerledele

Na ed-harjtr onrs*kelen sing Blcm
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\ongr mund live mct Ziggu. Bclhgrijk
rdschil hd ecn al bestm.d iniriaticfrls
het Amdkaanse Lcgacl Locker is dat
je bij zigsu s.in sebruikersnmm en
rvach$oorden invocrt. Je se.ft illeen
op bij welke sites je een account hebt
en metwelk c maiLades ie mn dat ac,
counr benr rerbonden. Veryolgens vink
rc ah mtjc wilt dat c het da! e.ouDt
gebeuri dfsluilcn ofhten zoats het is.
Evcntlele udere optics zijn a$mkelijk
Lan de nogeljjkheden die de betref€ndc
site bledt. tsij Feebook bijvoorbe€ld tun
rc je aaounr sinds kort laren i,ruu"l'rr,'
Ma$ij die wonlr omsczet jn e€n soort

Hebjc ed nieFbetartd ecount b! Zi&+r

din onryus€n door jou opsesercn
\crrlouwenster$nei ni je oren,jden het
d€dcht rnn de sries rvrdbij je bent a.n

sesloten en Mt.je snr dar ermee sebeurt
Zji kuncn ermr kle^! de?c sit6 vtr
vokcns,€rre benddden oft Fuwwen
sen te honoreen ofdit reg.r betuling

un Zissnr over te latcn. Betaalde je
ze.ll loor een Zigglr Plu$ accourt, dan
neent zissu je nabestalnden dat wdk

H* goede nicuws, en laten wc het
bc$tje maar bij de naan noenen:v
je Xrube rcmunt en ander porno
sites mamn je liever nier wilt dat jc
D2besraanden re kten komen dat.jeer
zakeD ncc deed, kun j€ ,,ngeven dar

dc,e tut€schemd m@ten bliircn. Wddr
Ziggu inges.hakcld om hct !@ijdftn
qn dccou.ts te veqorgen, dan woderf
ook dee discrect gedetetei.
Punt m. zorg: F nabeshaiden ofje
nota.c hoeten wel op het idee komen
Ziggu te laadplesen naje dood. Want
rleen zo krn Zisuie hecngrm re weten
komen, sftdfieerd lrijgrn en @ de das
net het uirvoftn m je rensen. Boven
dien noeten netwrl$ites, ook de ninder
bekendqwrou$d tul€n ner Ziggu. Hoe
efc.tjdzisglr km zijn, is dus mede ,f
hankelijk un de nat€ wadin let erin
d^ru eer ta"vnoa 

".nc 
tewad.en.

EUROPAS GFOOTSTE
'Daar zctten we dan ook fors op in,'
zest Bloem. Als voorbeeld noemr hij
het notadsrsistcr d1t Ziggur bij deze
beroepssroep ondd dc Mndrchr brenst.
Nu N'€d{land'lie $aalslit de md.cht
uir nd een Engels, en Ftust,tiee Ersie
vd de sitc.'In elk gekl in Europa willcn
\{e dc grootste lvorden.'
Met de beldsrijkrc neMelksites @als
Frebool, Hpes, !-lick €n Twitter
hceft Zigf ru automaiische koppelingcn
semaakt die het icoontjes voor se-
defniee.d zijn op dc sjte. Bloen:'Derc
dubs vinder her pretris dat e. een panij
otst rt di€ 

"j.h 
oprcryr als eer betronw

bde pdmd wadbtj r kunnen mhaken.
IIctis een issnemarze zifnier graag
de m.da.ht op restigen.'
Bil CalMa ztn lid Dedovedcs ftttinc
beng mer Ziggu. Bloem eMcht dar hij
,j. diens rcnddbel kan kjjso a1s zo n
10.000 nenen d gcbtuikun naken. Met
prtijen zoxls Dela en Mo'uta is lij in
sesprek om re ondctueken ofrj int@$e
hebben in 1v&lemrkoop mn Ziggus
dietrten aan lun uitk,Jtvcftk€de!.
uoem: 'w@rbij rcor ons \@op nar dat
Zigsu onaflrmkexjk blijfr. We rjn niet uii
op €cn sjtuatic wL4jj cen wzekerid frn
soon hoofiponsr is m ons produd.'
Ziggu is gratis en ook voor de Ziggu.
Plu accouni beta,r je het ec$te jaa nu
ziSgu nos in cen restrAe zjt, niets.witje
vetukens her lele Frdoe in iin Led soed
serescld h€bbcn, drn bctMlje eennatig
199 euro. Je kunt ook kie,cn rcor ecn
jdljlse betaliry m 19,90 eurc. NIdd
eken eren nee: wil je in die wjant aan
het legste eind tel<ken, dan doc je er
soed,an on bi.nen tienje de djp uit
te gam. tr
Roagersn? .eacrie@r€vu.nl
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vans€nde bLn out te kijgen.In tien
jad tijd decd Sanne b vecl dat ze op
hau websit€ drie .parrc o's bjjhoudt:
als ctuic, als sclrijycr en 3rs regisseu.
Alleen ,l ditiad wa ze op tv te zien in
Annie M.G., FIM Foher n. ppgmf en
\n We n de hoP: op tanet speeHe ze in
Me]bh un k. .lsNai,te Hollowy,
had wimd Wouttr Zfte4 speetdejohn
nn der Sloot - en in de su.cesvole, door

haar geschreven Pdade-voorstellng
th7,,t Verds regiseerde ze het stuk
Lat atond,ledl.n, en n akteze s nen
met Beri Shalmashi d€ w lilm Mad
die een couden Kalf-nohinatie kftes.
Momenteel werkt Sanne aan h,tr
.jubileunvoo4telling Dartsen, die
vanaf half novembei i! het theater is
€ zien.'H€t is heet moeiljjt rcor ni om
m,ar tuet adn dinA bezig te zijn.,

Wat is hlgens jouw tw€ets d€ beste
zderd!8lwrdb$t ditrg?
'RummikupFnJ Eest let!{ eten met
wiend€n, en druna ee! potje rumnilob.
OfrisL Al wlllen vecl hensn nier me*
oet mij risken, otudat ik a fanatiek

Actrice/schrijfster/regisseuse $anne Uogel

yESI IFKKFRI
/fIS DCFI\II'
sanne Vogel [26] staat ar tien jaan op toneer. Dat jubireum viert ze mer een
voorstelling ove. haar familie, Document. Daannaast maakt ze haar oebuut
als filmregisseun met de voor een Gouden Kalf genomineend e tv_ftlm Mama.
Maar de drukbezette alleskunnen heeft al minder haast dan vroeqer: ,lk heb
geaccepteerd dat ik misschien niet zo oud wond.'

ben. Maar zo moer je risk ook slcjen,
je moet maniluler!. Eig€llijk is risk
een Wie is dc hol? in het Uein.,

H€b je Wie is de hot? rrl@n ond.t

Ja, wmt dmidoor kwah ik tjjd re kort.
Maar ik ben er atker overheeq voor
mt is her al lnderhargeleden dat het

En sindddien heb je alweer zo vel
gedd. Zodls Iritart, Mt .etr enon
su@er was op de Pdade. Kwu dn
@k left8€ je vcle gerwittqr
'Wc h€bben elke avond honderden
mensen ho€ted wegsturn. Mensea die
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boos sirrgdr schreeu$rn omdf ze gecn
kadrje krcaen. yolkomcn bizx. Her
wN hcst eei l(ke voorrettinA, mrr
de behngsrellingwxs dkcen: mor*r
ginqcf 's nidddgs ,l .n 3 uu bij d.
kNsr ziftcd on 

^kd 
tc ,ijn ui cen

krirtj.. Nli$cni.n heci Trittcr dMrhij
gd,olpen, mr ook drncL ordenidp
|eel lrdkenbrtr is. Ned(tddrs dg{en
2i.1, Emg. En a Z/{JI,?,r s.ltreet rt dx
drie dxgtD spdor dat ]ftitunt di pmde

hit wxsj d.r hielt natuuftijkootr.

trnd je al een hcle staat vd dicrst
hebt ot de Pffde znl ook t ebben

Jr, nur ik ho.p los steeds dat er
meiso komcn, Mnt ik d.nk xlriid:
f! zuuci ze er\d nchrcr komcn dit
ik ei$nlijk ijcts hn.'

Toch die oMekerhcid, u dat na tien
jar podiunernring.

Ji, nr dccembcr is her denjaargeledc.
drr ik mtn eerfc prol;sionete roor

Dat jubil€trn vier jc metdc nonoloog
Documcnr, oEr je fmitie.
'Df wordt ecn heel r.rsoontijke rcor
$dlidg, orcr eer rcrhrat dat ik 2twil
lertencn snrds iL12 bc..Xljjn ola w$
rEgroeid, oodar lil ldnd.^ ertrmning
hed gehed. ll,j wrs xts iNatide heel
dn. Nr de oorlos s ljjiin dcJohi.nl

lDlder in lkF.h teredrgekoncn, dar
$oofde rocf zo'n bcetie nct uirschot
r!r de srNdsiigdrtg.dr gcld hxd
vo.r ccn nuh.Je nr.cht dxar eer hut
b.,,wd\narF rbesdvdr dc wd
$!t wicien of der hebben. Iljj lyooide
dad nr .c! rieii*xgoi, en bchalve
i ?lide \y2s hij ook nog corhuist
ei vcg*iriir..Mijr opa lrs echr een

'if die $rgon s olr cen gegcven montnr
fuiin oDr komen woren.I)ie zrt ir
Do.d, rrxir ze sns z$,angcr gsloLden
!u ecn mn die hccl veet vroNc.
z* rfger hrd gemrektn( de bdofre
det hij nrer ze ,ou tr.ulven. lbcn r ?c
gdn\Nd met een 

'h, 
mlrrdic bleek

Fdoncltu zii. cn dar is ze Ncer vo.r
ot dc vluchrgeslag.n. Zo is ze bij miin
opr behnd or samen hebben ze D.g
dric kinJerf sekicsrn, onder $ic mij!
rader lk |eb nriin opr cn onn nooit
gekc.d,wa.r ze zijn illebci aan kDker
gcstor!.i toer miirmdcr 16 Bar.,

EvenrY ahateuryslchologieru$er
dooa nad i3 het roevnt drtjijjuist
qntfjc I 6dc zo htrd weikt?
'Miss.lien. Drt hd, it nre eiso iik
.oou zo gcrerli*erd, oddlt jk.trljd

dacnrdat zc op ziln t5dcwaren,\er

D ze ![eb€i ian kanker zijn ovcr
leden is helMs geen roeval, want€r
,:eest€en igr€$i€f kankerg$ in jouw

'lkwildc da,.,[rijd al iets mce docr,
mar iklvisr niet in wdkc vorm. T{.ee
iarselcden zrl ikhii arr,! tr nrl.r,,
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ov€r ojjn laniliegeschjedenis te pnten.
Op datintc4iewheb ikhveel reacties

sehrd dat il drchr hier m6er ik iers nee
doen. Dat kanke.sen in hijn f,oilie
zor8t ervoor dat F ats jons rncisje hel
hard gaat wcrken. Het is ee! drijfiter
in mijn lcler om rc bedken wat ik xil,
ondatik dic kansen nu heb.'

Nouj., d.t lonkdgEn zoqr er naruu
Iijk t6iet nier echr v@r d.tje op jory€
l€eftijd hard gatt wdken, dat is meer
jouw psychische reactie etup.

Je kunt er natuurljk ook heel tui van
woden. Mlr ik heb eetr eno.ne lefde
om verhalen te vcrrelten, dus \oor mij
i6 het en ddjfve. on nijn dromen
Ma. tc mikeD. Maai ik lad dad meei
haast oee toen ikjong ws. Ik leb ooit

Seacc€ttcerd dat il< mi$chicn nietzo
oud zou wordcn Ik ben ook niet clke
dagbezig met drgen, xllecn nu war
nec. unwegc die rco6rclling. lk weik
nu alee. mdu aan Docume.r.
'Hct is hel moeiljkvoq njj om naar
met €€n dilg bezig tc zijn, nccstal doe
ik minidaal drie ding door elk.ar
Goed, ik ben ook bezis een boek te
schrijven. Maar ik h€b tweeanhatve
naMd voor Docuncnr, dai is rirnt reor
hij.Irritarr heb ikin achrtie! dagen
g.naakt, Llre avond idealen in andeF
halre naand en toen deed ik er nog een
voo$telulg en een N rrie naasr.'

Wordt di. hast ookninder omd je
je st€npel al hebt ge*t?
'Nce, Mnt hfi gaat er mi.j niet on ne
ie lrten gelde!, her ga.t ercm dat jk rle
idecdn die ik heb ook uit wi1 voercn. It
denk ookweleens dii ik nsrtger aan
moet doen, maar jk kan dat sewoon
niet. tsil mij we.kt het arristicke proces
her best als er veel druk op staar.'

Eer voobielling naken is naruulijk
ook .€n mani€r on i.ts t€ bwren.
Dan kun j. dtt g€n achter jc laten
zodh de voorstdling tuorbij.
'Na deze voo$telling wil ik het er ook
niet mecr over hebben in inrefriews.
Ikwil nog €dn kee. gocd dit verhaal
vertellen en daarna is h* !lad. Niet
rcor mezll nad wel voor d€ buitcn

Wmt voorje hetw€€t benje dlt neidj.
n€t het karkergen. Terwijl je het
misschien nier eens hebt.

'ft c 50 piocen! kans dat ik het heb. tk
hcb het nooitldren onderoeken en ik
we* nog steeds niet ofik het zal larcn
docn. Matr dle rwjjfel sa ik sebruiken
in nijn roo$telling. Ik m,aL me er ook
.'ct neer zo n,orsen over Eiscnlijk
kan ik het beter nier wer€n, d.n word
ik renminsre elkjrar onderzocht op

Je tv-filrn Mdi si.t ook al over zo n
s€rieus onderwery, nmelijk over
twee kirdercn mn wie de moed.r ir

8Estoren. Dat b Fd €ens iets anders
dm Init.nt mrin je minutenlanA
net een stok op een bank sloes in

Mrar ik leh \rcI vaker seicuk stnkten

scschrmn. Zowl Docuhent als IIma
gaan ow v€rdricr en vedics, haar hct
zrjn ffil hecl indere vcrnihn. Omdat ik
llama sanen doc net Bed I'ordr hct
mindd peisoonlijk voor hjj.
'Ik wilde dltijd 

'1 
icts doen mer wat hct

in een gezin tercegbrcngt rls ccn un
de oudcG weg!.:lr, omdrt ik dat v€el in
mijr oms€ving leb oeegenaakr. En
Beri hecfr haaf n oeder w.lore! roen

'Ik h€b hadr ontmod rocn ik twce
jrar geleden cen maxnd in Amertka
op valantie was cn he ongelooflijk
!€^relde. Ancrikr ws & geL, mau ik
vodde me daM ro]lonen idenriteidoos,
omdat ik niet aan het werk Ms. cing
ik nezergoogelen om re kijLen wie ik
ook irweer wrs en wrt il J hd g€dran.
via Hires kteg il ccn bericlr y{n B€ri
Marin ze woes ofik ee.filmpje net
hlr wi]d. niken ,ls iir jn Los Angeles
wrs.Drddeed zc een zomc{ur s nln
opleidins.Toen d,chi ik),crl Lekherl
Iers doenlBjj mij gmr lcr.ltjjd door,
ook als i! op valaniie ben.'

Dus je hebt z€lfs al een filn in Lo'
Arseler op8€non.n. Zeije dar d.t
je &trice war? Wmt in I-{ beweert

'N.e, als mensenwegenmt ikdeed,
zei ik dat ik bij NlcDonald,s werktel
Vooral als we uit warcn in ee. club en
dlerlei Den$n lcgenL*mcn die u iden
dat ze acteu warn of rgent. Ze dachten
ookallemaal dlt ik 17was. Nouja, ik
ben toch nier zo nn lei uirgaan.'

Dm frar liever cen speletje ,pel€n

Als ik nad de Jimny Woo g! loel ik
me zo'n /,sr Allenaxl ncnkn di€ hcd
goed ku.nen danscn enhed crg knap
zij!. Din denk ik al sncl: wit doc ik
hicri Ik \bcl ne in ccn .lub zo bckeken
en beoodeeld, dd lou ik niei 

'rn. 
Dd

ga ik 1iflrr thuis ru'nnikurucn.'

Je na8 dan in tienjrr al veel hebb€n
g€daan, tuad wMr blijft die lilnrol
die je voor een soot publiek op de

'Dai vraas ik me ook al Ik hoop
ooit een nooie hoofdrol in een film
te kijs€i, dat staat bovenaan hijn
rerlansltstje. IL rord ersenlijk axcer
rcor tu{€rics gevraagd. Ik bcn nu uir
het dikke heisje hokje, nlirzeweten
Dog nnt in vclk lokj. ze me nu kume'
pl.xtsen. Want ik hoor o.k niet in het
dnire meisF hokje. Er $as cen tijd
dat het ir inreNicws allecn naaf ov{
mjji djk zijr gins. Toen il b.etyeel
ifwas gevallen, ging her ineenslviir
over mrn sewichr, omd.r dxt bltkbxaf
oprueuw lnreFssan 

'as.

Hoered noetjc .ial€n rcoidatj€ er

$en h8€n med over kiijSt:
'Geen idcel A1s je geintenicwd rrcrdt
door lrouwcnbladen girt het Jtiid
over dikofdur zijn.Als iL straks een
kind heb, sant het dd weef dc tele

Wrnt dat stut ook nog op de

Jr, dat n ccn roekomstis roject, €e.
kind maken. Dar ik het snelwit,lceft
nict {lleen !c tuaken md haat, ik vind
het ook 1etrk *ijois€ moeddre zijn.
Actri.$ bcginne! het liefsr als ze 40
ztn, maar.ran z,t je voorje hetweet

M@ ecnt nog die gote filmrclt
'Dan moet er w.l iers komen dat bij me
past. En dan noet ik er ook nog een
goede ruditie voor doen, cn die 

'encut!ik ne$tal. NIad m nocte! c{st nog
naar zien wat ( nog lukt onder het
nicuwe krbinet, of ( dan nberhaupt
nos films wordo genaakt.'tr
Re.g€r€n? r.actic@revu.nl
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