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een experiment
Bellend winkelen, een nieuwe liefde via Facebook
en je relatie verbreken per sms. Onze nieuwe
vluchtige communicatiemiddelen zijn in korte
tijd heel normaal geworden. In hoeverre zijn onze
normen en waarden in relaties veranderd? Enkele
weken sloot ik mij af van mobiele telefoon, internet en tv en was ik benieuwd hoe ik zou reageren
op deze beperkte informatievoorziening.
Een greep uit mijn dagboek:
Meteen na het uitzetten van mijn telefoon merk ik dat
mijn wereld kleiner wordt. Ik ben alleen, heb geen contact met de buitenwereld. Ik verveel me en ga met een
smoes bij de buurvrouw langs. We raken geboeid in gesprek en ik ga naar huis met een voldaan gevoel. Wat
een leuke avond. Mijn directe omgeving is groter en
rijker geworden.
Als ik op de bus sta te wachten luister ik naar de vogels
in de bomen en zie ik hoe de koeien hun maaltje herkauwen. Met een telefoon op zak had ik waarschijnlijk
volautomatisch een vriend gebeld om te horen hoe het
is. Ik zou weer ophangen als de bus eraan zou komen,
of ik praatte door en stoorde daar ongetwijfeld mijn medereizigers mee.
Op donderdag heb ik afgesproken met een vriendin.
Ik stap dinsdagavond op de fiets - het is een half uur
fietsen - om haar te vertellen dat het helaas niet kan
doorgaan. Ze vindt het jammer. Maar nu ik er toch ben,
kan ik meteen een hapje mee-eten. We komen tot de
conclusie dat spontane afspraakjes de leukste zijn.
Mijn vriend heeft geen vaste telefoon, dus bellen we
elke dag om 13.00 uur als hij op zijn werk is. Ik zet
eerst een kopje thee en ga lekker in een luie stoel zitten.
Soms kletsen we vijf minuten, soms een half uur. Maar
elke keer is het een erg fijn gesprek. We spreken af om
niet meer te bellen vanuit de supermarkt, op de fiets, in
de trein of twee minuten voordat de bus eraan komt...
Natuurlijk houden we het zo nog geen twee weken uit.
Waarom is het zo moeilijk om vol aandacht in deze wereld te zijn? Je niet steeds te laten afleiden? Waarom willen we niets missen? Zonder alle vluchtige communicatiemiddelen is er meer rust, meer aandacht en meer
vertrouwen. Ik heb geen essentiële informatie gemist
in deze weken en toch geniet ik altijd van alle grappige
berichtjes op mijn Facebook...
Informatievoorziening: wat mij betreft een hectische
verrijking!
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