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Liever een monitor dan televisie
2M£

Op Maandag

door PETER KOSTER
I 's-G RAVEN DEEL — Een notitie uit Winnipeg toont waardering voor haar initiatief. O m
maar te zwijgen over dat compliment uit Zwitserland in het gastenboek van Annelies van TwistSchuuring uit
's-Gravendeel:
„Eindelijk staat mijn geboortedorp ook op de digitale wereldkaart."
Ze is de initiatiefneemster van
het piepjonge digitale dorp 'sGravendeel, te vinden op www.sgravendeel.net, een dorp dat in
een paar weken tijd al een respectabele omvang bereikt heeft.
„Ach, ik zocht iets te doen en wilde er wel iets bij leren", vertelt ze
achteloos.
Het opzetten van een webstek
leek haar wel wat. Die moest al-

leen wel ergens over gaan: „ O m
nu alles over mijn kinderen en
mijn hond op het net te zetten,
dat leek me niets." Enig zoeken
leerde haar dat er over haar
woonplaats amper iets op Internet te vinden was. Een paar keer
kwam de plaatsnaam voor in het
werk van genealogen, maar daar
bleef het ook wel bij.
Daar is nu verandering in gekomen. Veel informatie werd
(met toestemming) overgenomen uit de gemeentegids), maar
steeds meer geeft ze ook zelf inhoud aan het digitale dorp. Daarbij brengt ze op haar voorpagina
graag een beetje (verenigings(nieuws: „Die pagina moet je actueel houden, dan komen bezoekers terug. Het zou alleen handig
zijn als verenigingen hun persberichten ook direct naar mij sturen."
De opzet heeft geleid tot een
overzichtelijk digitaal dorp. N u is
het echte 's-Gravendeel natuurlijk ook zeer overzichtelijk en veel

mensen kennen elkaar. Maar ook
in zo'n bescheiden dorp is een
digitale gemeente nuttig, vindt
ze: „Het is toch een makkelijke
manier o m informatie te vinden.
Bovendien komen er ook mensen van buiten, zelfs uit Australië
en Amerika. Dat zijn vermoedelijk emigranten, die gewoon de
naam van hun geboortedorp opgeven in een zoekmachine. Zo
komen ze bij mijn terecht."
Computerwerk is haar niet
vreemd. In de tijd dat de inmiddels prehistorische Commodore
64 het s u m m u m van moderne
techniek was, maakte ze al computerprogramma's in de programmeertaal basic. „Ik was altijd al goed in wiskunde." Vandaag de dag hoeft ze zelf niet
echt meer te programmeren o m
een (web-)pagina op het scherm
te toveren. Computerprogramma's als Frontpage nemen haar
dat werk uit handen.
De computerwereld is een
mannenwereld, heeft ze ge-

merkt. „Ik was laatst op de HCCdagen, daar waren bijna alleen
mannen."
Ook bij Drechtweb, de samenwerking van digitale gemeenten
in de Drechtsteden, zijn de vrouwen in de minderheid. Ze zit er
niet mee en vraagt aan de handige buurman o f die wat extra geheugen in haar pc kan prikken.
Hardware, de apparatuur, is
haar fort niet, het is de programmatuur die haar bezighoudt
„Niet dat ik dag en nacht eenzaam achter de pc z i t " , haast ze
zich erbij te vertellen.
Haar gezin, de zondagsschool
en de volleybalclub vragen ook
aandacht. „Ik heb een druk sociaal leven."
Toch vraagt Internet meer tijd
dan ze had verwacht. „In het begin dacht ik, het staat erop en dat
is het." Maar een web-site vraagt
onderhoud. „Je moet het bijhouden. Drechtweb kwam er ook
nog bij. Ik had eigenlijk alleen
maar aan Jaap Bouman van

Annelies van Twist zette 's-Gravendeel op de digitale wereldkaart.
Foto Cees Schilthuizen
Dordt.Nl gevraagd o f hij een link
naar mijn site wilde plaatsen.
Vier dagen later zat ik al bij een
vergadering van Drechtweb.

Het begon als een hobby,
maar langzamerhand wordt het
serieus. Een ander kijkt televisie,
ik kijk liever naar een monitor."

