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April op stil
Apps, likes, foto’s:
oplichtende tele-
foonschermen do-
mineren de dag.
Veertien studen-
ten sociaal werk
van ROC Friese
Poort gaan de uit-
daging aan: twee-
ënhalve week ber-
gen zij hun smart-
phone op in een
kluis. Het enige
dat hen verbindt
met de buitenwe-
reld, is een stokou-
de Nokia met retro
ringtoon.
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Genieten in het hier en nu
Naam: Lydia Nijmeijer
Leeftijd: 17 jaar
Favoriete apps: WhatsApp,
Snapchat

‘E
igenlijk pak ik heel vaak
mijn mobiel erbij om als
belangrijk over te ko-

men bij anderen”, bekent Lydia
openhartig. „Dat ze denken dat
ik druk bezig ben, terwijl ik
negen van de tien keer niks aan
het doen ben op mijn telefoon.”
Een app die haar schermtijd
registreert, schudde haar wak-
ker. „Dit was echt confronte-
rend: ik zit vijf tot zes uur per
dag op mijn smartphone.”

Ze heeft enige ervaring met
een digitale detox. „Ik ben pas
geleden drie weken in Afrika
geweest. Toen heb ik bewust
mijn telefoon thuis gelaten. Je
leefde daar in het hier en nu, je
hoefde niet te letten op de tijd.
Als je twee uur te laat was, dan
was dat zo. Hier is het leven veel
gehaaster. Na twee dagen zat ik
alweer in mijn oude ritme.”

Eén van haar doelen? Zich
beter kunnen concentreren. „Nu,
als ’t ding trilt, ben ik weg. Dan
ben ik niet meer geconcen-

treerd. Als ik bijvoorbeeld voor
school aan het leren ben, is dat
erg lastig. Maar goed, ik ben
iemand die altijd bereikbaar wil
zijn. In de trein, bij vijf minuten
geen bereik, ben ik al bang dat ik
een berichtje heb gemist. Met
dit project hoop ik dat wat meer
los te kunnen laten.”

Alsof de duivel ermee speelt,
gaat Lydia’s smartphone twee

keer af tijdens het gesprek. Een
vrolijk melodietje maakt zich
meteen meester van haar aan-
dacht. Lydia’s ogen schieten
naar het trillende apparaat als
een luipaard die zijn prooi in het
zicht krijgt. „Kan ik zo even
terugbellen? Ja, ik zit in ge-
sprek.” Vluchtig zet ze haar
mobiel uit. Ze bloost ervan.

Op de vraag hoe ze haar socia-
le contacten deze weken voort
gaat zetten, heeft ze een paskla-

re oplossing: ouderwets pen en
papier. Brieven schrijven aan
vriendinnen. „Alicia en ik heb-
ben adressen gevraagd van onze
vriendinnen. Dan gaan we hen
dagelijks een brief schrijven wat
er die dag is gebeurd of wat we
hebben gedaan.”

„Het is gewoon zonde hoe
contact verwatert door internet.
Ik had altijd een penvriendin
waarvoor ik iedere week een
brief schreef. Maar toen kwam
e-mail en niet veel later Whats-
App. Het contact werd veel op-
pervlakkiger. Nu sturen we
elkaar nog één keer in de week
een appje in de trant van ‘Hoe is
het?’, ‘goed’, en that’s it. Nu ik
mijn smartphone moet inleve-
ren, ga ik weer eens een brief
naar haar schrijven. Ik hoop dat
we het contact zo weer kunnen
oppakken.”

Lydia’s laatste wens: meer
gaan genieten in het moment.
Met een twinkeling in haar
ogen: „Nu wil ik mensen voort-
durend laten zien dat ik druk
ben. Als ik ergens ben, neem ik
foto’s en deel ik die. Zonder dan
eigenlijk echt het moment zelf
te beleven. Vanaf nu wordt het
genieten.”

‘Ik pak vaak mijn
mobiel erbij om
als belangrijk
over te komen’

Meer rust inn het hoofd
Naam: Akko van den Bos
Leeftijd: 24 jaar
Favoriete app: WhatsApp

‘I
k heb nu zelfs een echte,
papieren agenda gekocht”,
merkt Akko van den Bos

lachend op. ,,Voor één euro, bij de
Hema.” Ogenschijnlijk verbaasd
over het feit dat deze nog steeds
worden verkocht, in dit digitale
tijdperk, pakt hij het boekje triom-
fantelijk uit zijn tas. Inktzwart, een
stevige harde kaft, maagdelijk wit
van binnen. Nonchalant bladert hij
de agenda door, terwijl hij begint te
vertellen over zijn deelname aan
‘April op stil’.

„Als ik vroeger naar een verjaar-
dag ging, dan was het eerste wat ik
vroeg een bakje koffie. Nu is het de
wifi-code. Je merkt dat je heel snel
je telefoon pakt, als je even een
moment van rust hebt. Het gevolg
is dat je veel minder sociaal bezig
bent. Zelfs op die verjaardag, zie je
iedereen weggedoken in zijn tele-
foon. Je praat bijna niet meer met
elkaar. Die echte gesprekken tussen
mensen zijn weg, dat mis ik.”

Dit blijkt dan ook de reden waar-
om Akko meedoet aan het project.

Vol vertrouwen ziet hij de proef
tegemoet: „Ik denk dat ik het met
het project zelf niet zo moeilijk
heb. Facebook, Instagram, Twitter,
daar kan ik prima zonder. Het
enige lastige is het contact met
mijn vriendin. Ik ben nu gewend
om bijna 24 uur per dag met haar
te appen: hoe het gaat, wat we aan
het doen zijn. We zijn heel hecht, ze

Gekscherend pakt hij zijn mobiel
erbij om de laatste app van zijn
schoonvader te laten zien. Zicht-
baar enthousiast: „Zo fijn dat ieder-
een in mijn omgeving mij helpt.
Mijn schoonvader heeft zijn eerste
Nokia opgezocht, die ga ik gebrui-
ken deze weken.” Het berichtje
toont de revolutionaire functie van
het nostalgische Nokia-toestel: met
een zwart-wit 0.3 megapixel came-
ra. Het mobieltje is zijn tijd klaar-
blijkelijk ver vooruit. Het enige dat
nog ontbreekt, is de allerlaatste
versie van Snake: een verslavend
spelletje waarbij het de kunst was
om een zo lang mogelijke slang in
het scherm te krijgen. Het beest
werd langer naarmate het meer
blokjes voedsel hapte.

„Ik hoop dat ik dadelijk meer
rust krijg in mijn hoofd. Dat het
gevoel dat ik altijd iets moet, weg-
gaat. Ik hoef immers nergens meer
continu op te kijken. Ik vraag me
ook af of ik mij ga ergeren aan
anderen die wel voortdurend op
hun smartphone zitten. Ik zit er
dan maar bij te wachten. Maar we
zullen het zien. Ik ga, als ik mijn
mobiel terug heb, waarschijnlijk
wel weer meteen terug naar 24 uur
appen met mijn vriendin. Dat ga ik
missen, dat weet ik nu al.”

is echt mijn maatje.”
Dat WhatsApp-contact loopt als

een rode draad door Akko’s leven.
Niet alleen met zijn vriendin, maar
ook met zijn familie, en in mindere
mate met medestudenten. „Met
mijn moeder en tantes app ik
voortdurend. Voor schoolprojecten
gebruik ik ook altijd WhatsApp om
te communiceren. WhatsApp is
eigenlijk de moderne versie van
het vroegere MSN”, merkt hij op.

‘Ik ben nu
gewend om
bijna 24 uur
per dag met
haar te appen’

Beter luisteren en slapen
Naam: Alicia Strubbe
Leeftijd: 17 jaar
Favoriete apps: WhatsApp,
Pinterest

M
et medestudenten een
week naar Parijs, zon-
der smartphone. Ga er

maar aan staan. Want de weg
vinden in het doolhof van karak-
teristieke straatjes met schattige
winkeltjes, wordt toch wel een
stuk lastiger zonder Google
Maps op zak. En hoe bestel je in
het Frans een smeuïge croissant
en een cappuccino zonder Goog-
le Translate. Alicia gaat de uitda-
ging met veel plezier aan. „Ik
heb de kaart van Parijs thuis al
opgezocht. Plus een oude mp3-
speler met extra batterijen, want
in de Thalys naar Parijs wil ik
echt muziek luisteren.”

Hoe gaat ze haar dagen invul-
len als de veeleisende smartpho-
ne letterlijk uit beeld is? Alicia
wil zich graag bewust worden
van haar telefoongebruik. „Als je
je even verveelt, pak je heel snel
de mobiel erbij. Ik ben benieuwd
hoeveel tijd ik ga overhouden en
wat voor andere dingen ik ga
doen. Ik ben dol op lezen. Nu

lees ik alleen ’s avonds, omdat
overdag mijn aandacht veelal
naar de telefoon gaat. Komende
tijd zullen er veel boeken door-
heen gaan”, denkt ze.

Ze is nu al bewust bezig om
haar telefoongebruik te minde-
ren. „Vanochtend bijvoorbeeld”,
vertelt ze, „heb ik mij eerst aan-
gekleed voordat ik op mijn mo-

biel keek. Normaliter is het
eerste wat ik doe als ik uit bed
kom, op mijn telefoon kijken.
Nieuwe berichtjes lezen, Pinte-
rest bekijken voor wat creatieve
inspiratie. Ik ben dol op tekenen
en doe hier ideeën op. Of voor
de styling van mijn kamer.”
Haar kamer zal het de komende
weken dus even zonder een
make-over moeten doen.

Het lijkt Alicia een uitdaging
om te kijken of ze daadwerkelijk
wel zo veel mist. Op luchtige

toon: „Vaak app je vrij nutteloze
dingen, dat je onderweg bent
bijvoorbeeld. Nu mijn telefoon
dadelijk weg is, ga je meer be-
wuste keuzes maken in wat
belangrijk is om te delen. Moet
ik dit echt nú aan iemand mel-
den of kan het morgen op
school of vanavond op de sport-
training ook wel? Ik hoop dit na
het experiment wel vast te hou-
den. Door minder snel te appen,
krijg je meer rust in het leven.”

„Maar ik denk ook dat je beter
naar mensen gaat luisteren.
Soms dan vertel ik iets, terwijl
diegene op zijn telefoon kijkt.
Aan het eind vraag ik dan wat ik
heb gezegd, en dan heeft-ie
helemaal niets gehoord! Daar
erger ik mij wel aan. We moeten
gewoon met aandacht, zonder
telefoonschermen, kunnen
communiceren.”

Hardop vraagt Alicia zich af of
haar slaap ook zal verbeteren.
„Ze zeggen altijd dat je een uur
voordat je gaat slapen niet meer
op je mobiel moet kijken. Ga ik
door dit project echt beter sla-
pen? We zullen het zien. Verder
kan ik mij eigenlijk nog niet echt
voorstellen dat ik dadelijk zon-
der telefoon zit.’’

‘Ik heb mij eerst
aangekleed
voordat ik op
mijn mobiel keek’

Thema-avond
smartphoneverslaving

ROC Friese Poort gaat in samenwer-

king met de Leeuwarder Courant in

april ‘op stil’ – van 2 tot en met 18

april. Het project wordt afgetrapt met

een thema-avond op dinsdag 2 april

over smartphonegebruik. Onderne-

mer, onderzoeker en bedenker van

bijzondere maatschappelijke initiatie-

ven Ritzo ten Cate vertelt over zijn

fotoserie Caught-in-the-app waarin

hij ‘telefoonzombies’ vastlegde. Ook

belicht hij de oorzaken en gevolgen

van smartphoneverslaving. Op deze

avond leveren de studenten hun

telefoon in en doen bezoekers bij

wijze van experiment zelf ook even

afstand van hun telefoon.

LC-lezers zijn van harte welkom op

deze gratis toegankelijke avond.

Aanmelden kan op

www.lc.nl/aprilopstil


