
Hoi,

Wow, Cristiano Ronaldo heeft als eerste persoon ter wereld meer dan een half 
MILJARD volgers op Instagram. Een half miljard! Dat is dus 500 miljoen, dat zijn meer 
mensen dan er in de Verenigde Staten, Rusland, Nederland en België BIJ ELKAAR 
wonen… Bizar! Ongelooflijk! Niet normaal hoeveel mensen er dus geïnteresseerd zijn 
in zijn leven. Ik snap het ook wel, want als je iemand online volgt, lijkt het altijd een 
beetje alsof je die persoon echt kent. Maar soms voel ik me weleens een beetje 
jaloers en maakt het me onzeker. Als ik dan zie wat voor interessante dingen zij 
allemaal doen dan is mijn leven maar saai, hoor…

Nu ben ik toch eigenlijk wel eens heel benieuwd hoe dat vroeger gegaan zou zijn. Ik 
bedoel, het moet toch heel interessant zijn om bijvoorbeeld Columbus te volgen op 
TikTok of Instagram. En wat zou Napoleon gedeeld hebben op zijn Twitter-pagina? Of 
Anne Frank? Wat als zij geen dagboek bij zou hebben gehouden, maar een vlog?
Dat zou ik nou eens interessant vinden om te volgen! Ik vraag me sowieso weleens af 
hoe mensen vroeger leefden zonder internet. Ik bedoel als je op vakantie ging, hoe 
wist je dan waar je heen moest zonder navigatie?

En als je buiten ging spelen, hoe wist je dan dat je naar binnen moest…zonder appje? 
En hoe sprak je dan eigenlijk af met je vrienden? 

Ik ben toch wel blij hoor dat ik wel gewoon internet heb. Ik denk ook dat ik niet meer 
zo goed zonder zou kunnen. Af en toe een dagje gaat wel, maar voor altijd??? Liever 
niet… En jij?

Groetjes,
Melle.

Oh, trouwens, ik zie net op YouTube dat er een hele serie is gemaakt met 
zogenaamde vlogs van Anne Frank. Je kunt dus echt (nou ja, echt…) de video’s van 
Anne zien! Kijk maar eens.

Naar de Zuidpool

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDwwb2V397Q6192UeDFpcNuSoK8uS1cgz

