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Het is natuurlijk een won-
derdoosje, een smartphone.
Zeker als je zoals Adri Bim-
mel nog het tijdperk hebt
meegemaakt van de vaste
telefoon. „En zelfs nog hele-
maal géén vaste aanslui-
ting.” Nou is hij geen Metu-
salem hè, Adri telt pas 58
lentes.

Bimmel is technisch me-
dewerker van de Hoge-
school Zeeland en gaat daar
over onder andere de mo-
biele telefonie. „Toen het
eerste mobieltje ingeruild
werd voor een nieuwe, bleef
dat ouwetje op mijn bureau
liggen. En er kwam er nog
eentje bij, en nog eentje.” En
dan begint een man met een
hart dat voor techniek klopt
een Mobieltjes Museum. „Ik
heb de verzameling van dui-
zend exemplaren inmiddels
overgedragen aan een an-
der, want het werd wat
veel.”

Kwartjes
Ach ja, hij weet nog dat op

elke straathoek een tele-
fooncel stond. „Met een
knuistvol kwartjes ging je
dan bellen. Mijn ouders kre-
gen thuis pas een vaste aan-
sluiting toen ik veertien
was. Abonnement met
huurtelefoon.”

De Zeeuw kreeg een baan
in de dienstverlenende sec-
tor. „Op de technische afde-
ling van een verpleeghuis,
als ik avond- of weekeinde-
dienst had, kreeg ik een pie-
per mee. Was er een storing,
werd ik opgepiept en moest
ik me naar de dichtstbijzijn-
de telefoon reppen om te
vragen wat er aan de hand
was en dan snel uitrukken.
Eén keer ging dat ding af tij-
dens de kerkdienst in de
kerstnacht, ik wist niet hoe
snel ik door het gangpad
naar de uitgang moest hol-
len. Nu krijg ik een melding
en kan ik vanuit huis inlog-
gen in het systeem en het
mankement oplossen.”

„De eerste mobieltjes wa-
ren joekels en de batterijen

gingen nog geen dag mee,
tussendoor moesten ze
steeds worden opgeladen.
De voorganger, de autotele-
foon, heb ik zelf nooit ge-
had, maar wel in mijn muse-
um. Kolossale dingen in een
koffer. Ooit werd ik gebeld
door een rechtbank, ze
vroegen hoeveel zo’n ding
woog, want een verdachte
beweerde dat hij niet weg
had kunnen rennen, omdat
hij een autotelefoon van 5 ki-
lo met zich meedroeg. Ik
heb hetzelfde type op de
weegschaal gezet, kiekje er-
van gemaakt: 5,5 kilo. Foto
opgestuurd per post.”

Adri Bimmel lacht: „Ja,
dat ging toen nog zo. Zoals
alles veel rompslomp was in
onze ogen van nu. Om de
weg te vinden moesten we
vooraf de landkaart raadple-
gen, hoofdwegen opschrij-
ven, afslagen.” En eenmaal
in de stad van bestemming
door de index van het
100.000 Stratenboek blade-
ren. Aha, de Heiweg, 24C3d.

„Het fijnste van de smart-
phone vind ik dat hij alles
structureert, vooral mijn
agenda. Ik kan meteen zien
welke afspraken ik heb
staan. En ik hoef niet meer
vergeefs te wachten als ie-

mand plots verhinderd is.
En natuurlijk kijk ik voor ik
op de fiets stap op Buienra-
dar, vroeger riskeerde ik
dan gewoon een nat pak. Oh,
en de camera heb ik nu al-
tijd bij me, ideaal. Vroeger
schoot ik op vakantie tien
foto’s en dan moest ik wach-
ten tot met kerst het rolletje
vol was, want ontwikkelen
en afdrukken was duur.” 

En over vakantie gespro-
ken: „Voor een stedentrip
scroll ik door Wikipedia,
daar staan alle weetjes.

Vroeger bladerde ik dan
door de twintigdelige Else-
vier encyclopedie.”

Eigenlijk benijdt hij de
jongeren niet. „Zij zijn altijd
te traceren door hun ou-
ders, wij hadden naast de af-
spraak ’zo-laat-thuis’ meer
vrijheid als we uitgingen of
kampeerden. Hoewel zij nu
juist door dat ’wakende oog’
wel een half jaar naar Thai-
land kunnen gaan.” Nog een
voordeel van de goede oude
onbereikbare tijd. „Had je
geen oproepdienst dan

hield het werk op na kan-
toortijd. Nu word ik elk
weekend gebeld.”

Omslachtig
Omslachtig was het dage-

lijkse leven in het pre-
smartphonetijdperk.
Nieuws kwam tot ons via ra-
dio, tv en krant. Geld – bank-
biljetten en losse muntjes –
moesten we ophalen bij een
bankloket, of we schreven
een cheque uit. Telefoon-
nummers schreven we in
een adresboekje dat vol

■ ALLES IN DE HAND

Hoera, de smartphone bestaat dertig jaar. Vervloekt
een enkeling ’dat alom aanwezige kreng’, de meeste
mensen zijn eraan verknocht en mee vergroeid. Hoe-

veel stappen gelopen vandaag? Check! Hoe laat komt die
plensbui? Check! Hoe rijd ik naar Tynaarlo? Check! Welk
nummer hoor ik in het restaurant? Check! Waar zouden we
zijn zonder smartphone? Hallo? Siri?!? Geef nou antwoord,
Siri!!!

doorhalingen stond, en be-
langrijke nummers kenden
we uit het hoofd. Voor het
weer staken we ons hoofd
om de hoek van de deur. Va-
kanties boekten we bij het
reisbureau,
en dan kre-
gen we dik-
ke glansbro-
chures mee.
Fiets te
koop? Brief-
je op het
bord in de
supermarkt. Geen zin in ko-
ken? In de zondagse rij bij
de afhaalchinees. Verkering
zoeken? Contactadverten-
tie in de krant, brieven on-
der nummer. En eenmaal
verliefd zaten we dagen
naast de vaste telefoon: zou
hij bellen? 

Vincent Everts (63) ver-
langt echt niet naar die tijd
terug. De trendwatcher op
het gebied van internet en
techniek vindt de smart-
phone superhandig. „Mijn
schermtijd is gemiddeld
acht uur per dag. Uurtje
YouTube, tien uur per week
podcasts en Storytel ook,
en, even nakijken, ik check
783 keer per week what-

sapp. Een leven zonder is
niet voor te stellen. Stel je
voor dat je weer hele dagen
naar kantoor moet! Of die
irritatie als een afspraak
zonder bericht op zich laat

wachten. Nadeel is dat het
een verslavend ding is dat
diepe aandacht voor ande-
ren verhindert.” De wereld
andersom: „Laatst werd ik
aan tafel door mijn puber-
dochter terecht gewezen.”

Precies de reden waarom
velen voor een week of
maand een digitale detox
aangaan. Om te ervaren hoe
het leven zonder smart-
phone is, ging Maaike
Boersma (45) in 2018 heel ri-
goureus een half jaar offli-
ne. „Ik wilde ervaren hoe dat
is én of ik het kon.” De bui-
tentherapeut uit Olst ver-
ruilde haar ’appeltje’ voor
een good old Nokia met een
sim-kaartje. „Daarmee kon

ik alleen sms’en en bellen.”
Ze schiet in de lach: „En ik
kwam erachter dat echt he-
lemaal niemand dat nog
doet. En ook dat sms’jes ty-
pen op een Nokiaatje – toets-

jes één, twee of
drie keer in-
drukken per let-
ter – vijf keer zo-
veel tijd vergt als
een iMessage.”

Een half jaar
vertoefde ze in
een aangenaam,

traag bestaan. „De eerste
dagen keek ik toch steeds op
mijn telefoon of er bericht-
jes waren of nieuws, maar
dat automatisme was er snel
af. Stil bleef het, en dat ben
ik gaan waarderen. Nieuws
miste ik niet, dat is toch
meestal negatief. En het was
heerlijk om niet de hele dag
bereikbaar te hoeven zijn
via WhatsApp en meteen al-
les te moeten beantwoor-
den. Ik zit nagenoeg niet
meer in whatsappgroepen,
dat kost mij te veel energie.
Zonder smartphone ben ik
veel meer waar mijn lijf is. Ik
haalde meer uit het hier en
nu, mijn hersens kregen
rust en leefde meer van bin-

nen naar buiten, in plaats
van met wat van buiten naar
binnenkwam. Er zat letter-
lijk minder ruis op de lijn, zo

kwamen mijn hersens op
adem.”

„Ik miste het constante
scrollen van het ene naar
het andere onbelangrijke
ding dat toch niet beklijft
geen minuut, en voelde niet
de angst iets te missen.
Maar eerlijk is eerlijk, met
navigeren was het soms las-
tig en het was jammer dat ik
Spotify moest ontberen.” 

Voor Maaike Boersma
heeft dat half jaar een om-
mekeer gebracht: „Sinds die
periode ga ik veel bewuster
met de smartphone om. Hij
gaat niet mee de slaapkamer
in en ik lees mijn mail alleen
op de laptop. En op vakantie
gaat alleen de Nokia mee.”
Ze grinnikt: „Voor de paar
mensen die daarvan het
nummer hebben.”

’Het fijnste vind ik dat
hij alles structureert,
vooral mijn agenda’

door Marie-Thérèse Roosendaal

Dertig jaar geleden, in
1992 werd-ie gepresen-
teerd op een beurs in Las
Vegas: de IBM Simon
Personal Communicator.
Een telefoon waarmee je
kon faxen, mailen, reke-
nen en een agenda bij-
houden. De twintig centi-
meter lange, één pond
zware IBM Simon, met
een aanraakscherm en
apps, wordt beschouwd
als de allereerste smart-
phone. In 1994-1995 wer-
den er in de Verenigde
Staten 50.000 stuks van
verkocht. 

Nog in 1998 wezen veel
Nederlanders het bezit
van een gsm of mobieltje
af. Filmmaker Frans Bro-
met ontfutselde geïnter-
viewden stellige uitspra-
ken als ’niet nodig om

altijd bereikbaar te zijn’,
’ik wil niet gebeld worden
in de auto’, ’ze bellen wel
terug als ik er niet ben’
en ’ik heb thuis toch een
antwoordapparaat’. Twin-
tig jaar later hadden niet
alleen alle respondenten
uit zijn documentaire een
smartphone, ze droegen
hem ook altijd bij zich én
reageerden direct op
berichtjes.

In 1999 werd de Black-
Berry met zijn klikkende
toetsenbordje mateloos
populair. Vincent Everts.
„Daar kon je mee pingen,
de voorloper van What-
sApp.” In 2006 kwam de
Nokia 95 op, een smart-
phone met megapixel-
camera. In 2007 verover-
de de eerste iPhone de
markt.

Het begon met Simon

door Chris Broesder

Als je de smartphone-ontwikke-
ling zou vergelijken met die van
een mens, zou je kunnen zeggen
dat de smartphone niet dertig,
maar ergens in de veertig is. De
wilde jaren zijn achter de rug en
ook de vorm staat grotendeels
vast, maar de midlifecrisis ligt op
de loer en die gaat natuurlijk ge-
paard met wat gekkigheid. 

Zo zijn er inmiddels vouwbare
en oprolbare smartphones. Die

zijn nog niet klaar voor het grote
publiek en misschien breken ze
wel nooit echt door. Toch is het
wel een interessante ontwikke-
ling. Op het moment zijn ze vaak
nog vrij dik en kwetsbaarder dan
reguliere de huis-tuin-en-keuken-
modellen. Nu vinden we het mis-
schien geen toegevoegde waarde,
zoals we de smartphone zelf in
het begin ook zeker niet massaal
adopteerden. Maar een mini-
apparaatje dat zich uitvouwt tot
het formaat van een hedendaags

smartphone- of zelfs een tablet
kan best handig zijn. Voor berich-
ten sturen heb je immers een heel
ander schermformaat nodig dan
het kijken van een video. 

Hoewel de spannendste periode
van de hedendaagse smartphone
wel achter ons ligt, zijn er nog
altijd genoeg dingen die beter
kunnen. Sommigen denken dan
misschien aan 5G of zelfs het
komende 6G, maar de meeste
Nederlanders hebben voor web-
surfen, whatsappen en hier en

daar een filmpje voorlopig genoeg
aan 4G. Cameratechnologie is
echter nog volop in beweging,
waarbij we door betere sensoren
en slimmere software in de toe-
komst zelfs in de donkerste situ-
aties scherpe foto’s kunnen ma-
ken en verder kunnen inzoomen.
Ook wachten we al jaren op batte-
rijtechnologie met hogere ener-
giedichtheid, waardoor we niet
meer elke dag op hoeven te laden.
De smartphone dus goed gerijpt,
maar staat nog vol in het leven.

CAMERATECHNOLOGIE NOG VOLOP IN BEWEGING

OPGESLOKT DOOR
DE SMARTPHONE

’NADEEL IS DAT HET EEN VERSLAVEND DING IS DAT DIEPE AANDACHT VOOR ANDEREN VERHINDERT’

Adri Bimmel
verzamelde

duizenden
telefoontoe-
stellen voor

zijn Mobieltjes
Museum.
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Maaike Boers-
ma besloot

een halfjaar
zonder smart-

phone te
leven. „Stil

bleef het en
dat ben ik

gaan waarde-
ren.”
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DERTIG JAAR GELEDEN KWAM TOESTEL OP DE MARKT DAT ONS LEVEN DRASTISCH VERANDERDE


