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Hoofdstuk 4

‘W e gaan straks nog wel een testje doen, oké?’ De psycholoog 

heet Anneke en heeft net gezegd dat ze het ‘echt heel goed’ 

vindt dat ik hier ben. 

Anneke heeft een klein kantoor in een betonnen gebouw op een 

afgelegen industrieterrein. Er zaten heel veel mensen te wachten op 

hun afspraak. Ze keken treurig voor zich uit met zo’n goedkoop plas-

tic koffiebekertje in hun handen. Of ze zaten iets op hun telefoon te 

doen. Totdat ze werden geroepen naar een van de kantoortjes met al-

lemaal andere Annekes die mensen aan het helpen zijn.

De kamer van Anneke is gelukkig iets gezelliger dan de wacht-

kamer. In haar kamer staan twee grote gekleurde zitzakstoelen, een 

groene en een gele. Er liggen felgekleurde kussens op. In de hoek 

staan een doos met speelgoed en een tafeltje met papier en kleurpot-

loden, en een doosje met tissues voor mensen die moeten huilen tij-

dens het praten. Aan de muur hangt een fleurig schilderij met rode 

bloemen. Dit kantoor probeert heel hard te doen alsof je niet bij een 

dokter zit. En Anneke probeert heel erg om er niet uit te zien als een 
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hulpverlener. Ze heeft als een soort gezellige buurvrouw een zwarte 

gebreide jurk aan, die losjes om haar lichaam valt, met daarop een 

gekleurde kralenketting, en ze draagt een bril met een blauw frame.

Nadat Anneke me eerst een ‘lekker kopje thee’ heeft ingeschonken, 

kijkt ze me aan. ‘Vertel Noor, wat brengt je hier? Wat wil je bespre-

ken?’ vraagt ze.

‘Nou,’ begin ik, ‘ik maak veel ruzie met mijn moeder. Eigenlijk al-

leen maar. Zij vindt dat ik te veel op mijn telefoon zit.’

‘Oké, en wat vind jij?’

‘Ze heeft wel gelijk, maar het is volgens mij heel normaal. Iedereen 

zit op zijn telefoon.’

‘Ja, dat is zo. Toch heeft je moeder je hiernaartoe gestuurd. Waarom 

is dat, denk je?’ Ze tuurt over haar montuur.

‘Omdat mijn cijfers erg achteruit zijn gegaan en ze zich zorgen 

maakt,’ brom ik.

‘Ben je het daarmee eens?’

‘Nou, eh… dat van die cijfers klopt wel, ja.’ Dit gaat vervelend worden.

‘Het kan helpen om erachter te komen wat de telefoon voor je bete-

kent en wat het met je doet. Ik heb een vragenlijst voor je die kan hel-

pen om meer inzicht in je telefoongebruik te krijgen. En of het proble-

matisch genoemd kan worden.’ 

Ze geeft me een vel papier met vragen.

‘Wees zo eerlijk mogelijk, oké?’

Ik knik. 

Het lijkt wel een examen. De vragenlijst bestaat uit twee delen. Het 

eerste deel bestaat uit een test om te meten hoe vaak je op je telefoon 

zit. Je moet aangeven of het 1 (bijna nooit) tot 5 (altijd) is. 
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Ik ga van start met de eerste vraag: Hoe vaak merk je dat je ‘nog een 

paar minuutjes’ zegt als je online bent?

Dat doe ik altijd. Maar dat ga ik niet invullen. Een ‘3’ lijkt me het 

beste antwoord.

Hoe vaak klagen mensen in je omgeving over hoelang je online bent? 

Mijn moeder zeurt de hele dag aan mijn kop. Maar mijn vriendin-

nen hoor ik er nooit over. Ik blijf met mijn pen hangen boven het vel 

en kijk Anneke even aan. 

Die glimlacht en zegt: ‘Noor, bijna iedereen haalt een puntje van 

zijn of haar echte score af. Weet dat je hier niks hoeft te verbergen. Je 

mag alles zeggen zoals het is. Ik ben er niet om over jou te oordelen, 

maar ik ben er voor jou. Om samen te kijken wat je anders zou willen.’

Ik voel me betrapt en ga door met de test.

Hoe vaak controleer je je sociale media voordat je iets anders doet 

wat je eigenlijk moet doen? 

Ik denk meteen aan huiswerk maken. Dat doe ik niet meer. Ik kan 

het niet opbrengen om sommen te oefenen of rijtjes te stampen. En 

dat terwijl ik ooit heel goed was. Ik noteer een ‘4’. Ik moet inderdaad 

proberen om een beetje eerlijk te zijn.

Hoe vaak slaap je korter dan je zou willen doordat je ’s avonds laat 

nog online bent? 

Ik denk terug aan gisteravond. Ik ging om half elf naar bed en na-

dat mijn moeder sliep ben ik weer uit bed geglipt om mijn telefoon uit 

de la te halen. Ik denk dat ik nog tot twee uur ’s nachts op mijn tele-

foon heb gezeten. Cijfer? Ik vul een ‘3’ in.

In het tweede gedeelte staan open vragen als: Heb je wel eens een 

tijdlang je telefoon weggelegd? Hoe voelde je je toen? Herinner je je 
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wanneer je gebruik is toegenomen? Zijn er telefoonregels in jullie gezin?

Ik schrijf iets op over mijn vader en zijn werk, en zijn telefoonre-

gels. En dat hij dood is en dat ik hem mis. En dat mijn moeder niet al-

tijd in de gaten heeft wat ik aan het doen ben, omdat ze zo druk met 

Tinder is. Ik merk dat ik al schrijvende op dreef raak en er nieuwe 

boektitels opborrelen. De regels en ik. Drietjes en tweetjes.

‘En,’ vraagt Anneke na een tijdje. ‘Ben je eruit?’

Ze pakt mijn ingevulde vellen aan en bestudeert die geconcen-

treerd. 

Ze blijft de hele tijd vriendelijk glimlachen. ‘Ik lees dat je moeder 

veel op stap is de laatste tijd?’

‘Ja, mijn moeder is best wel vaak weg met Erik1234.’ Ik trek een 

vies gezicht.

‘Wie is Erik1234?’ vraagt Anneke geïnteresseerd.

‘Mama’s tinderdate,’ brom ik.

‘En wat vind jij daarvan, Noor, dat je moeder aan het daten is?’

Ik haal mijn schouders op. ‘Een beetje stom.’

‘Een beetje stom?’

‘Heel stom. En zielig voor mijn vader. Die is drie jaar geleden over-

leden.’

‘Ik begrijp het, dat is ook niet gemakkelijk,’ zegt Anneke begripvol. 

‘Vind je dat je moeder hem trouw zou moeten blijven?’

‘Ja. Het lijkt net of mama hem vergeten is, zoals ze zit te lachen bij 

het ontbijt als ze hém heeft gezien.’ Ik voel me verward en bozig, en 

Anneke blijft maar rustig.

‘Oké, en wat doet het met jou?’

‘Het maakt me boos. Superboos.’ Oef, dat is eruit. 
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‘Je gevoel mag er zijn.’ 

Ze kijkt me nog steeds vriendelijk aan.

‘Heb je vriendinnen om erover te praten?’

‘Niet echt op school. Mijn vriendinnen en ik gingen naar een an-

dere middelbare school. Op mijn school heb ik nog geen goede vrien-

den gemaakt. Na school gaat iedereen altijd meteen naar huis. Ik ook.’ 

‘Zit je meer op je telefoon sinds je vader dood is?’

‘Misschien. Nee. Ik weet het niet. Ja.’

‘Mis je hem?’

‘Ja.’ Mijn hoofd voelt zwaar en moe onder dit verhoor. Ik krijg een 

brok in mijn keel. Nog even en ik moet huilen. 

‘Het is helemaal oké, Noor. Je verdriet mag er zijn.’

Daar ga ik. Er rolt een traan over mijn gezicht. Ik veeg hem weg. 

Maar er volgt er nog een. En nog een.

Anneke schuift de tissues naar me toe. Ik heb vast het tissue-record 

verbroken. Ze heeft me binnen tien minuten aan het huilen gekregen.

‘Ik denk dat de telefoon niet het echte probleem is,’ zegt Anneke. 

‘Rouwen is rauw.’

Ik snuit mijn neus. 

‘Een telefoon geeft afleiding, maar fungeert ook als een pijndemper. 

Het kan alleen nooit de pijn wegnemen van het verlies,’ zegt Anneke. 

‘Wat wel kan helpen, is dat jij samen met je moeder afspreekt dat jul-

lie de telefoon wegleggen na bijvoorbeeld acht uur ’s avonds en daar 

goede afspraken over maken. Kijk wat dat met je doet. En natuurlijk 

zullen wij ook veel meer gesprekken moeten voeren, apart en samen 

met je moeder, over de impact die het verlies op jullie heeft gehad. 

En ook op jouw gevoelens van zelfvertrouwen, Noor. Toevallig heb 
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ik nog een leuke tip voor je. Ik kreeg van de week deze flyers van een 

collega die hier enthousiast over vertelde. Er zijn fijne zomerkampen 

waar je een tijdje offline kunt zijn, want je hebt er geen wifi. Je krijgt 

psychologische begeleiding bij wat er speelt in je leven, dus niet alleen 

voor het te veel op je telefoon zitten. En je leert andere kinderen ken-

nen die ook iets mee hebben gemaakt.’

‘Is dat een soort kamp om van je verslaving af te komen?’ infor-

meer ik. 

‘Nee, zo moet je het niet zien. Bij verslavingen – niet per se aan een 

telefoon, eigenlijk geldt dat voor alles waar ‘te veel’ voor staat – zien 

we vaak dat er een snelle behoefte vervuld wordt, maar dat het op de 

lange termijn niet werkt. En dat er altijd iets achter zit. Een verlangen 

naar liefde of vriendschap bijvoorbeeld, of naar contact, of verdriet 

over iets. We spreken ook liever niet van verslaving maar eerder van 

ongewenst gedrag. Zo’n kamp kan een opstapje zijn naar een duurza-

me verandering. Het gaat er meer om dat je veel buiten bent en samen 

met anderen leuke dingen doet, zodat je bepaalde minder gewenste 

gewoontes vervangt door andere, die positiever zijn. Ik zag dat dit 

kamp op een mooie plek in de natuur is. En intussen zit je inderdaad 

minder achter je beeldscherm en krijg je goede begeleiding om dat vol 

te houden. Ik zal ook je moeder een mailtje sturen.’

Ik volg niet helemaal wat Anneke zegt en snap niet goed wat ze 

bedoelt met ‘duurzame verandering’, maar ik pak de brochure aan. 

Daar ga ik natuurlijk helemaal niks mee doen, maar mijn moeder 

zeker weten wel. Sterker nog, die gaat dit echt fan-tas-tisch vinden. 

Een schermvrije week in de natuur! Niet voor haar natuurlijk, nee, zij 

moet door kunnen tinderen en appen met @Erik1234. Ik voel woede 
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opborrelen, want ik heb sterk het idee dat mijn Ibiza-dromen voor-

lopig moeten wachten. Maar als ik nu ontplof zal Anneke daar ze-

ker nog langer over doorzeuren. Dus leg ik mijn hand op mijn buik. 

Ademen.
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Hoofdstuk 5

‘Dit wordt niks.’ Ik trek een vies gezicht. ‘Jij wilt gewoon dat ik 

een week wegga, hè?’

‘Het wordt echt wel oké. We hebben alles van tevoren toch bestu-

deerd?’ zegt mijn moeder. ‘Je bent hier in goede handen.’

‘Ik schrijf er later wel een boek over,’ brom ik. In goede handen. 

‘Met een heel enge cover met een nestje puppy’s dat leeg wordt gepikt 

door een grote enge vogel.’

Daar moet ze om lachen, gelukkig. Mama slaat een arm om me 

heen en geeft me een zoen. Het verrast me, en ik knuffel haar terug. 

Best fijn.

‘Pas je goed op jezelf, lieverd?’ Mijn moeder geeft me een aai over 

mijn haar.

Als we afscheid moeten nemen, wordt ze altijd heel sentimenteel. 

Ik kijk om me heen. Overal waar ik kijk, zijn weilanden met hele-

maal niks. Nou ja, niks, er zijn wel paarden, koeien en vogels. Precies 

zoals de plaatjes op de website eruitzagen. Het schijnt supergezond 

te zijn, het platteland van Ommen, maar zo ruikt het niet. Het stinkt 
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naar mest. Gelukkig staat er een flinke wind die de geur ook weer snel 

meeneemt. Die wind maakt het koud. Veel te koud voor een zomer-

kamp. Niks zonnetje, parasolletje. Regen, rillen, binnen chillen. 

‘Ik ben geen klein kind meer, mam. Ik ben al veertien. Let jij nou 

maar op jezelf, met al die vreemde mannen die je alleen van je tele-

foon kent.’

‘Erik is geen vreemde.’

‘Voor mij wel.’

‘Onbekend maakt onbemind.’ Ze knipoogt. Dan klemt ze me vast 

alsof ik een drenkeling ben die ze net uit het water heeft gevist en die 

ze moet reanimeren.

‘Mam, ik krijg echt geen lucht zo.’

‘Ja ja ja. Sorry. Nou, doei. Dag, lieverd. Ik tel tot drie en dan ben ik 

weg, hoor. Weet je zeker dat ik niet mee naar binnen zal gaan? Nee hè, 

dat had je al een paar keer gezegd. Nou, goed dan. Een, twee, drie!’ Ze 

laat me abrupt los, draait zich om en loopt weg naar haar auto. 

Afscheid nemen is niet haar sterkste kant. En de mijne ook niet. 

Voor je het weet is het de laatste keer dat je iemand gezien hebt. En 

komt diegene nooit meer terug. 

Van mijn moeder heb ik een nieuwe jas gekregen omdat ze het zo 

goed vindt dat ik al best veel gesprekken met Anneke heb gehad en ik 

op kamp ga. Ik denk dat ze daarmee vooral haar schuldgevoel wil af-

kopen omdat ze straks de hele week bij @Erik1234 zit. Maar als haar 

schuldgevoel mij een nieuwe jas oplevert, vind ik het best. Het is een 

halflange lichtbruine jas van een stevige viltachtige stof, met een touw 

eromheen. Ik lijk op een stoere Viking. Ik heb er meteen honderd foto’s 

van gemaakt en de beste op Insta gezet. #noordeviking. #nomorecold. 
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Maar ik ben zenuwachtig voor de anderen die gaan komen. Wat als 

ik iedereen stom vind? Of iedereen mij stom vindt? 

Ik denk aan alle foto’s op Insta van iedereen die naar Ibiza of 

Mallorca gaat of op andere toffe vakanties en hoe leuk zij het wel 

niet hebben. Een afkickboerderij met geiten, varkens en kippen in 

Nederland klinkt lang niet zo fantastisch. 

Ik heb voor het kamp een grote weekendtas van mijn moeder geleend. 

Er stonden een paar verplichte dingen op de paklijst, zoals sport-

schoenen en sportieve kleding. Die zitten er in ieder geval in. En ver-

der natuurlijk mijn gele trui en zwarte spijkerbroek. 

Ik sleur mijn tas naar de ingang waar een bord hangt met welkom 

erop.

‘Ben jij Noor?’

‘Hoe weet je dat?’

De man achter de tafel tuurt op een lijst en zet een vinkje bij mijn 

naam, waar een foto bij staat. Aha. Dan kijkt hij me vriendelijk aan. 

‘Ik ben Joost. Ik ben een van de begeleiders van dit kamp.’

Joost ziet er sterk en sportief uit. Hij heeft kort donker haar en ik 

schat hem halverwege de twintig. Even vraag ik me af of ik hem niet 

van tv ken, Expeditie Robinson, zoiets. Of misschien heb ik hem wel 

eens op Instagram of YouTube gezien. Hij lijkt op een of andere in-

fluencer.

‘Noor, je mag je tas daar in de hoek bij de bagage zetten en je te-

lefoon mag je in deze tas doen.’ Hij houdt een witte linnen tas open.

Verschrikt kijk ik hem aan. ‘Hoe bedoel je?’

‘We leveren onze telefoon in.’
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‘Hè? Wat? Hoezo?’

‘Ja, dat doen we hier. Digitaal duurzaam noemen we dat.’

Digitaal duurzaam betekent je telefoon inleveren? Waar slaat dat 

op! Dat heeft mijn moeder me niet verteld. En Anneke ook niet. Nou 

ja, het stond vast wel op de website, die mijn moeder hardop heeft 

voorgelezen, maar ik heb niet goed opgelet. Ik dacht dat het niet zo 

serieus was allemaal. Als ik dit had geweten, had ik nooit ingestemd 

om hiernaartoe te gaan! Maar nu kan ik er niet onderuit. Bovendien 

zijn er redenen genoeg om iets te doen aan die telefoon van mij, zeker 

nadat mijn rapportcijfers bekend werden. Voor het eerst zaten er twee 

dikke onvoldoendes bij. Ik ben net over naar de volgende klas, maar 

met een flinke aantekening dat als ik niet hard ga werken, ik volgend 

jaar zal blijven zitten. Mijn moeder zei dat het zo niet langer kon. Dit 

was ‘met hakken over de sloot’ – geen wenkbrauw omhoog of mond-

hoeken omlaag – en we konden het beste naar Anneke luisteren nu. 

Op kamp dus. 

‘Hoezo? Waarom? Ik heb mijn telefoon nodig!’ Ik klink wanhopig. 

‘En mijn moeder dan? Die moet mij toch kunnen bereiken?’

‘Als er iets is kan zij ons bellen. Maak je maar geen zorgen.’

‘Ja maar, ik bedoel, dit kan toch niet zomaar?’

‘Meid, doe het nou maar gewoon. Na een week ben je blij dat je 

hoofd weer van jou is en jij bevrijd bent van die telefoon. Geloof me, 

ik kan erover meepraten.’ 

Ik weet nu al dat ik Joost niet mag. 

Alsof hij mijn gedachten kan raden, legt hij zijn hand op mijn 

schouder. Hij kijkt me met een brede glimlach aan. ‘Geloof me, ik 

weet hoe het is, je moet er even doorheen.’
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‘Oké, Joost,’ grom ik. ‘Mag ik nog wel een paar berichtjes sturen?’

‘Tuurlijk, ik gun iedereen zijn laatste avondmaal. Neem je tijd, 

meid.’

Ik haat hem. Met zijn ge-meid. 

Ik begin als een gek te typen. Eerst een paar berichten naar Ayla en 

Isa. Dan nog naar mijn moeder. 

MAMA, jezus, ik moet hier mijn tel inleveren, wist jij dat?!! Nou 

lekker dan!

Ik vraag me af of ik nog snel op Insta zal melden dat ik er een week 

niet ben. Met een droevige selfie erbij en mijn nieuwe coole jas. Maar 

hoe suf is het om te melden dat je op kamp in niemandsland bent 

waar het naar paardenstront stinkt en waar je telefoon wordt afgepakt 

omdat je er te veel op zit? 

Ik ben boos en voel me machteloos. Ik moet me niet meteen laten 

kennen, ik kan heus wel zonder. Let maar op.

‘Hier.’ Met een semi-nonchalant gebaar zet ik mijn telefoon uit. Ik 

werp hem in de linnen tas.


