
Het moest maar eens waar zijn… 

Het gevecht tegen vals nieuw in kettingbrieven, kettingmails en kettingberichten 
is moeilijk, vermoeiend, soms hopeloos en oeverloos. Toch is het dat wat 
Mathieu en Ann Driessen al jaren proberen met hun boek ‘Het moest maar eens 
waar zijn’. 

Sterft je kind, verlies je je job, je huis en je geld, als je die ene brief of mail of dat andere 

bericht niet kopieert en stuurt of mailt naar tien of meer mensen, zoals wordt 

opgedragen?  

Is de tijd voorbij dat wie een dergelijke boodschap krijgt, zich bedreigd voelt en die 

opdracht uit angst vervult?  

Het antwoord op deze twee vragen is: neen. Jammer genoeg. 

 



HEMEL OF HEL 

Wie ouder is dan 30 heeft in zijn of haar leven vast en zeker meerdere kettingbrieven 

gekregen waarin de hemel op aarde - in de vorm van geluk, fortuin, een job, een groot 

lot - of helse toestanden – ongeluk, brand, dood, ziekte – worden voorspeld als je niet 

doet wat in die brief wordt opgedragen: brieven tot 30 maal kopiëren en versturen. Dat 

‘bevel’ wordt meestal met een getuige, een heilige, een ‘belangrijke’ figuur ondersteund 

en gestaafd. Dat de aangehaalde personen nep zijn, kon vroeger niet via Google of 

een andere databank worden achterhaald. Nu wel. Toch blijft die onzin zich op grote 

schaal verspreiden: een kettingmail of een kettingbericht kan op een mum van tijd, door 

een druk op een toets honderden kandidaat-bestemmelingen bereiken. En… lezers 

blijven de leugens geloven. Jammer genoeg. Angst is een slechte raadgever, maar 

blijkbaar een ideaal drukkingsmiddel. 

 

KRUISTOCHT  

Volkskundige-architect Mathieu Driessen voerde tussen 1980 en 2000 een kruistocht 

in de media tegen kettingbrieven en hun verderfelijke invloed en effect op mensen, 

vooral vrouwen. Hij verzamelde meer dan 2000 dergelijke brieven en bestudeerde ze. 

Na zijn dood zette dochter Ann, auteur en ex-journaliste, zijn werk voort en vulde zijn 

verzameling aan met even verwerpelijke kettingmals en kettingberichten. Het werk van 

vader en dochter over deze ‘kettingen van angst’ is neergeschreven in ‘Het moest maar 

eens waar zijn’. Dat boek bevat, naast een analyse van de soorten, ook commentaren 

van specialisten, sterke verhalen en – hoe kan het anders – waarschuwingen. 



Daarom tot slot hun goede raad: doorbreek kettingen. Verscheur elke kettingbrief, wis 

elk kettingbericht en verwijder elke kettingmail. Er zal je heus niets overkomen… 

Wil je het boek bestellen? ‘Het moest maar eens waar zijn’, 2017, 204 blz., kost 15 euro 

(verzendingskosten inbegrepen). Mail naar: boekenvanann@gmail.com. 

 

Voor meer informatie, kijk op: https://hetproces.jimdofree.com/boeken/het-moest-maar-eens-

waar-zijn/ 
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