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Reportage

O
peenkleed ineenverlatenduin-
pan lageenseenvrouw.Erwas
zand, ergonsden insecten,dezon
scheen.Verderwaserniets.Of
wachteven,4G, jadatwaserook.
Devrouwhoordedegolfslag in

deverteenvoeldeeen lomeslape-
righeidopkomentothaarhand– swipe, klik,
scroll – Facebookopende.Hé, ze zittenophet
terras.Wat zithaarhaar tochaltijdgoed.Weer
eenbaby.Black livesmatter.Eva is jarig, feliciteer
haar.Kijkdie salto.Moet je lezen. Festival. Like
mijnpagina.Vluchtelingen. Is-ie inBerlijn?
Als eengeconditioneerd labdierhaddehand

hetmobieltjegevonden.Deduinpanwasnaar

De smartphone ligt eeuwig onderhandbereik,we zijn altijd

bereikbaar énnieuwsgierig. Kanhet ook een tijdje zónder?

Ja dat kan.Verslaggever Ianthe Sahadatdéédhet. Even.

Foto’s Niels Stomps

Buiten bereik

deachtergrondverdwenen.De
stiltewerdnietgevulddooreigen
gedachten,maardoorde tijdlijn
vaneensociaalmedium.

Weleven ineenverbondenwe-
reld, zeggenbedrijvenalsGoogle
enFacebookvaakbijnapoëtisch.
Allewereldburgersaaneendraad-
loos infuusvan internet. Iedereen
altijdenoveralonline.Datklinkt
fraai,maarheeft eenkeerzijde –
die steedsmeermensenbeginnen
tevoelen.
Demeesteplekkenadverteren

nogmeteenkostelozeenuitste-
kendewifi-dekking,maarhet tij
lijkt tekeren.Bijhet raamvaneen
koffietent inmijnbuurtprijkthet
bordje:wifi-vrij. Binnenontbre-
kende laptops,demeestemobiel-
tjesblijvenverstopt.

DocumentairemaaksterBregje
vanderHaakmaakte recentvoor
VPRO-Tegenlichtdedocumentaire
Offlineals luxe. Gelijktijdig lan-
ceerdedeomroep–o, ironie –de
white spotsapp,dieprovider- en
wifi-vrije zones indeomgeving

Ik hunker naar
dode tijdwaarin
mijn brein kan
dwalen en
mijmeren
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opzoekt. InNederlandblijkendienogal
schaars. Behalvehetondergrondseaquarium
vandeArnhemsedierentuin, eenenkele ‘stra-
lingsvrije’ campingeneenkleinecirkelopde
Veluwe is ergeenontsnappenaan.

Ook ikhunkernaardode tijdwaarinmijn
breinkandwalenenmijmeren.Wanthoewel
ikdoorgaans redelijkgedisciplineerd inhet
levensta, lukthetmenietommijnsmartpho-
negebruikaanbandente leggen.

Deeindeloze stroomberichtenenachte-
loos teopenenappszijnalshetobligate tijd-
schrift indewachtkamervande tandarts.
Tochmaarevenbladeren.Maarbijde tand-
artskomikvrijwelnooit endie smartphone
wóónt inmijnbroekzak, tasof opdebank
naastme.

Ben ikhet, of ishetmijngeneratie?Derti-
gers enouder,digitalemigrantendiepasals
volwassenenkennismaaktenmete-mail en
mobieltjes. Apparatenzijngemaaktomte
multitasken,mensenniet. Tal vanneurowe-
tenschappers schrevende laatste jarenover
het thema.Demultitaskendemens is eenmy-
the.Ookhetkinddateerderkanswipendan
praten, kanhetniet.
Herhaaldelijkheeftonderzoekuitgewezen

datmultitaskenniets anders isdanhetuit-
voerenvan losse takenachterelkaar.Het
brein springtalshetwarevandeenenaarde
andere taakenheeft telkens tijd (alleenover
dehoeveelheid tijdverschillendemeningen)
nodigomweer indediepeconcentratie teko-
mendie jenodighebtomeentaakzogoed
mogelijkaf te ronden.

Maarhoekomthetdandatweonszomoei-
lijkkunnenonttrekkenaan ietsdatonszoaf-
leidt, opjaagtenmisschienzelfsminderge-
lukkigmaakt?Het is allemaalde schuld –god-
dank,wedoenhetniet zelf – vanons reflex-
breindatals eendopaminejunkzoektnaar
vonkjesbevrediging. Elkappje, elkberichtje,
elkepingdoetdatbreinopverenals eenkleu-
ter ineenspeelgoedwinkel – zelfs alsdeont-
vangen informatie volslagenoninteressantof
irrelevant is.
Dat reflexbrein, ookwelhet intuïtievebrein

genoemd, stuurtonsgedurendededag.Het
reageertopemoties engemoedstoestanden
envooralophethier ennu, legtpsychologie-
hoogleraaraandeUniversiteit Twente José
Kerstholtuit.
Er is eensoort ‘strijd’ gaandemetonsden-

kendebrein,dat reflecteert, logisch, analy-
tischencreatief denkt, vooruitkijkt enproble-
menoplost.Maar juistdat reflecterendedeel
heb jenodigomde informatie te selecteren
enerzinenbetekenis aan tegeven.
Vooroptimale creativiteitheb jenogeen

deel vanhetbreinnodigdatdeVlaamseneu-
rowetenschapperenpublicist TheoComper-
nollehetarchiverendebreinnoemt.Omzijn
werk tekunnendoen,het leggenvannieuwe
associatieveverbindingen,wachtditdeel van

dehersenenpermanentoppauze-
momenten.Aldurendiemaareen
paarminuten.Geenwonderdat
goede ideeëngeregeldonderde
doucheontstaan.

VolgensCompernolle zienmen-
senrustpauzes tegenwoordigal
snel als verloren tijddie zeopvul-
lenmetkleine taakjes. Evenwat
mailwegwerken,denkenze tevre-
denoverhuneigenefficiëntie.
Maarwanneer jedie tijd leeg
houdtverhoog je juist jeproducti-
viteit en tevredenheid isdege-
dachte.
Minder internettenbevordert

onsconcentratievermogen. En
hoebeterweonskunnenconcen-
treren,des te tevredener, gelukki-
ger, creatieverénproductieverwe
zoudenzijn, volgensComper-
nolle.

Zouhetecht?Omdat te onder-
zoeken leg ikmezelf eendigitale
pauzeop en reis af naarWapser-
veen.Daar organiseert ‘stiltema-
ker’ SharonHuisman stilteretrai-
tes, inclusief ingeleverdmobiel-
tje. Huisman (36) enhaar vriend
verruilden zes jaar geledenhun
stadse leven inUtrecht voor een
bestaan in een vijftig jaar oude
Drentse leefgemeenschap aande
rand vandehei. Aan eenWapser-
veens landweggetje, ingeklemd
tussenDarp,Havelte enUffelte.
Waarniemand techniekschuw
(er is gewoonwifi en een
communegroepsapp) is,maar
het dagelijks leven toch vooral
bestaat uitmoestuinieren, tim-
meren enandereneo-hippieëske
activiteiten.

Huisman – type zachte stem,
lichte tred, Vrije School – deed een
jaar of tiengeleden eens een vi-
passana, zo’n Indiasemeditatie-
meerdaagse, ‘waar je per dag tien
uur zwijgendopeenkussentje
zit’. Vond zeniks. Later volgde ze
een ander soort stiltekampbij
een vrijwilligersclub.Daarwerd
fikkie gestookt, gezwommen in
eenmeer engeschilderd. Als je ie-
mandaankeekmocht je gewoon
glimlachen.Dat leek ermeer op
en enkele jaren terugbesloot ze
zelf iets soortgelijks aan te bie-
den.

Dus lopenopzomaareenvrij-
dag in juli vijf vrouweneneen
man instilte achterelkaaropde
heidebijHalsterberg.Het is

Patty

Golsteijn (31)

Ondernemer

en coach

Ze beantwoordt haar

mail niet elke dag. Zo-

als veel digitale lijners

is ze een potentieel

grootgebruiker. En-

thousiasme, altijd

meer, altijd ‘aan’,

noemt ze haar valkuil.

Om zichzelf in be-

scherming te nemen

experimenteerde ze

met het verwijderen

van alle sociale apps

van haar telefoon.

‘Die heb ik toch jaren

níét gehad, maar ik

heb ze teruggezet en

ze beginnen alweer te

veel vanmijn aan-

dacht op te slokken.’

Ze probeerde ook de

telefoon van reclame-

maker John Doe:

John’s Phone, een

mobiel waarmee je al-

leen kunt bellen.

Hield ze vier maanden

vol. ‘Je kan er niet

mee sms’en en ik

miste Google Maps.’

Golsteijn wil ook niet

echt stoppen, zoals

demeeste minde-

raars. Want wifi en so-

ciale media zijn

vooral hartstikke leuk

en handig. Het is zoe-

ken naar ‘de juiste

mix’.

Zoektocht naar de juistemix
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nogvroeg,dedauwdamptbovende
grond,dezonkruiptbovendeboomkruinen
uit. Eengroepmilitairenvandenabijgelegen
basis jogt rakelingsvoorbij.Goedemorgen
roeptdevoorste.Hetklinktals eencom-
mando. Een iemandzegt iets terug.

Vijf vrouweneneenman,globaal tussende
30ende40, levend insteden, vastgeklonken
aanhunsmartphones,drukkebanen,dehelft
eengezin, zoekenstilte. Eenvooreen leveren
zehuntelefoon in. Tweedeelnemersbesluiten
hunapparaatuitgeschakeld inhuntas tebe-
waren.Achteraf zegt eenvanhen: ‘Ikheber
driekeermee inmijnhandgestaanenmoest
mezelf enormbedwingen.’
Eenpaar seconden langvoelthetalsof ikal

mijnvriendenenhet contactmetdewereld
weggeef. Eengenanteobservatie, al verzocht
dekalmestemvanHuismanonszojuistgeen
oordelen tevellenoverdedingendiewezou-
dengaanvoelen.Hetduurt evenvoordatde
tijdverstild.Alswenahetavondmaaldeheide
opwandelendenk iknogeenpaarkeeraande
foto’sdie ikmetmijn telefoonhadkunnenma-
ken.

Het zwijgen isdaarentegenvrijwelonmid-
dellijkweldadig.Geenbeleefdheidsfrasen,niet
luisterennaar ratelendemensendieeenreac-
tie verwachten.Maarhoestillerhetomme
heenwordt,hoedrukkerhet vanbinnenblijkt.
Inmij ishethelemaalniet stil.Het lijkt erwel
eenovervol café.Gedachtendiezichaandie-
nenals rinkelendeglazen,gelach,muziek, ge-
schreeuwengeroezemoes.GroteLevensvra-
genafgewisseldmetalledaagse trivia.Wat zal
ikmorgeneten?Ben ikwelgelukkig?Alsof je

meteenbekendeprobeert tepra-
ten, terwijl eendronkenpassant
ietsonbegrijpelijks in jeoor tet-
tert.

Het isbest eenschokkendege-
dachtedatdit internecaféelke
dagopen is, terwijl ikmetandere
dingenbezigbenenniet eventjes
gazittenvooreendrankje.

Terugophet terrein steekt
Huismaneenkampvuuraan.Het
vuurstarenmaakt loom.Deenige
aanwezigeman legtals eerste
nieuweblokkenophetvuur. In
beddenk ikevenaanmijnbank
thuis, aande laatsteaflevering
vaneenseriedie ik zoukunnen
kijken,meteenglaswijn inmijn
hand.Methetgeluidvaneenzoe-
mendevliegval ik in slaap.

Heteerstedatopvalt isde lege
tijd.Waar jenormaal eensoort ta-
kenlijsthebtdie jeafwerkt,hoef je
hier zelfsniet voor je eigeneten te
zorgen. ‘Uitdedoe-modusgaan’,
noemtHuismanheten ‘gewoon
zíjn’.Het tweedezijndegeluiden.
Alsof oren indestilte scherper
zijnafgesteld: vliegen,dekra-
kendedeur, regenophetdak, vo-
gels,wind,dedeurvandehout-
oven.

Eenvanmijncollega’s keekme
verwonderdaanbijmijnzoek-
tochtnaardigitale rust. Kijk je
dandeheledagop je telefoon,
ook inhetweekend?Vroeghij als
een 19de-eeuwseantropoloogdie
een inboorlingontmoet.Hij, een
veertiger, is eenbewustdigibete
burger.Geensmartphone,geen
Facebook.Whatsappkenthij al-
leenvanhorenzeggen.Hij ver-
geetgerustdagenachtereenzijn
telefoonopte laden. Tothij een
boosmailtje vanzijnchef krijgt,
inkapitalen: ZET JETELEFOON
AANENNEEMOP.Hij – immer
goedgeluimd, zouhet zijndigi-
betismezijn? – vaart erwelbij, al-
leenmensen inzijnomgeving
stoorthet soms.

Alledeelnemerszoeken een
deel vanhetkwaadbuitenzich-
zelf: ánderenverwachtendat je
snel reageertopeenmailof appje.
Jemoetwel.Maarmoet jeookde
heledagdoor, voorhet slapen-
gaanenmeteennahetontwa-
ken?

Ikbesluitdat ikhetnietmeer
wil. Iedereenheeft zijneigenver-

Wouter van

der Goes (43)

Radio-dj

Van der Goes stopte

zijn smartphone en

iPad afgelopenwin-

ter een week in een

kluis en deed op de

radio verslag van zijn

experiment. Tot zijn

ergernis vond hij het

afschuwelijk. Dat

vreesde hij al. Het

idee voor het experi-

ment ontstond tij-

dens een autorit naar

huis toen hij per on-

geluk zijn telefoon in

zijn jas laten zitten en

die achter in de auto

gegooid. Hij kon er

niet bij en ‘dat trok hij

niet’. Op een parkeer-

plaats haalde hij zijn

geliefde object terug,

om tijdens het rijden

wat berichtjes te kun-

nen sturen.

Omde ingesleten ge-

woonte van het tele-

foon grijpen te door-

breken, begon hij zijn

detox-week. Goed,

de rust en stilte wa-

ren weldadig, maar

hij had vooral continu

het gevoel dingen te

missen.

Deweek kreeg geen

vervolg, al probeert

hij zijn mobiel nu iets

vaker in zijn tas te la-

ten en als hij met ie-

mand uit eten is en

diegene gaat naar de

wcweerstaat hij de

aandrang ommeteen

zijn telefoon te grij-

pen. Hij blijft soms

dromen van de

goede oude pre-digi-

tale tijd maar hij is er-

van overtuigd dat

echt minder bereik-

baar zijn gewoonweg

niet kan. ‘In die week

had ik iedereen inge-

licht dat we afspra-

kenmoestenmaken

en gewoon op tijd

moesten komen.

Voor even kan dat,

maar dat accepteren

mensen niet meer zo-

maar.’

Dromen van de pre-digitale tijd
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Jojanneke van

denBosch (41)

Onlinestrateeg,

schrijver en spreker.

Van den Bosch is een early

adopter. Ze blogt sinds

2002 enwas een van de eer-

ste honderd twitteraars in

Nederland. In april van dit

jaar nam ze een digitale

pauze omdat ze niet meer

kon ontspannen. De eerste

weekwilde ze continu foto’s

nemen en dingen delen.Wat

niet vreemd is, als je van

veertig tweets per dag naar

nul gaat.

Het voelde goed. Het leek

zelfs alsof ze zelf ookmin-

der meningen had, nu ze ze

niet meer deelde. Ze voelde

zich vrijer, zonder de eeu-

wige zoektocht naar waar-

dering van de buitenwereld

via het nauwgezet bijhou-

den van je likes. Alsof ze

meer op haar eigen koers

kon varen. Ook prettig: geen

batterijstress meer.

Een weekwas het plan, het

werd eenmaand. Omdat het

zo lekker was: meer ge-

moedsrust, meer inspiratie,

meer zien, meer buiten zijn,

gewoon foto’s makenmet

haar camera. Maar omdat

sociale media ook geweldig

zijn en het bovendien haar

broodwinning is, keerde ze

terug. De haat-liefdeverhou-

dingmet haar telefoon, die

ze als earlyadopter járen ge-

leden ontdekte, zal blijven.

lokkingen.Of hetnuhetnieuws,buienradarof
Snapchat is. Elkeduimmaakteeneigenrouti-
neuze rondgang. Ikwilminderonrust,minder
Whatsapp,minder foto’smaken,minderFace-
bookenmindermail checken.
Dieavondkrijgenweonze telefoons terug.

Heel evenkijkenweals verlamdnaarde leven-
lozeapparaten inonzehanden. Eenvooreen
gaanzeaanenstromenderodepushberichti-
coontjesmetgetallenvol.Whatsapp,klinkthet
alsuit eenmond,opdevraagwaarweheteer-
stenaargaankijken.Deeenwacht iets langer
dandeander,maaruiteindelijk verliezenwe
onsallemaal inonze 104, 84, 78, 71 en53ongele-
zenberichten.

Eenweek later probeer iknietmeer onmid-
dellijk op appjes te reageren –wat overdag aar-
diggaat,maar ’s avondsniet. IkwilFacebookvan
mijn telefoongooienmaar stel het vooralsnog
uit. Endepas aangeschaftewekkerheeft ernog
nietvoorkunnenzorgendat ikmijn telefoonal
vakerdanéénnachtindehuiskamerhebachter-
gelaten.Verslavingendoorbreekjeblijkbaarniet
metéénstiltepauze.

Kijk je de hele dag
op je telefoon, ook
in hetweekend?

Meer een eigen koers varen
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