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Inleiding

Onderweg naar huis. Spotify in mijn oren, Facebook 
op het scherm. Het was een drukke dag en dus heb ik 
niet echt behoefte aan iets waarbij ik moet nadenken. 
Een filmpje op Dumpert en even schaamteloos gluren 
naar vakantiefoto’s op de profielpagina van een knap-
pe collega. Ik stuur een appje naar mijn vriendin over 
wat we vandaag nou weer eens moeten eten. En dan 
gebeurt het: ik heb blijkbaar even niet goed opgelet en 
ineens is mijn batterij bijna leeg en krijg ik een mel-
ding dat het apparaat waarin ik mijn halve leven heb 
gestopt er zo mee gaat ophouden. Veel meer dan tien 
minuten heb ik zo te zien niet. Hier word ik heel on-
rustig van. Het duurt namelijk nog zeker een halfuur 
voor ik thuis ben.

Spotify uit, stoppen met Facebookgluren, smart-
phone in mijn broekzak. Maar ja: kletsen met me-
depassagiers in de trein is ook een beetje nineties. In 
een krant heb ik geen zin. Shit, wat als er een mailtje 
binnenkomt voor mijn werk? Shit, moet ik nou naar 
de Albert Heijn of de Indiër? Shit, shit, shit. Ik pak 
’m toch maar weer uit mijn zak. Tril, zoem, scherm 
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zwart: telefoon uit. Ik fiets sneller dan gemiddeld 
naar huis en nog voordat ik mijn geliefde een kus geef 
loop ik naar een oplader, zet mijn telefoon weer aan 
en kijk op Twitter en op mijn webmail. Niks nieuws. 
Natuurlijk niks nieuws: het is etenstijd. En zelfs al was 
er wel iets nieuws geweest: waarom word ik er zo on-
rustig van dat ik heel even mijn smartphone niet kan 
gebruiken? Ik schaam me voor dit gedoe. Dat asso-
cieer ik eerder met mensen met naaldafdrukken aan 
de binnenkant van hun armen dan met mezelf. Een 
snelle zoekopdracht – op mijn smartphone natuurlijk 
– leert dat er zelfs een medische term is voor dit gekke 
gedrag: dead battery anxiety. Nou, lekker dan.

En volgens mij ben ik niet alleen. In de trein, op 
de fiets, in de kroeg, op kantoor; overal zitten men-
sen licht voorovergebogen, één hand vooruitgesto-
ken, terwijl hun voorhoofd oplicht door het scherm 
van hun smartphone. Bluefaces heten we al, naar het 
blauwe licht dat ons gezicht constant verlicht. Ik hoor 
van veel meer mensen dat ze een gek soort stress 
krijgen als ze hun smartphone even niet kunnen ge-
bruiken of, God verhoede, zijn vergeten. ‘Ik voel me 
naakt,’ zei een vriend die laatst te maken kreeg met 
die catastrofe.

Bedenk je eens wat je ’s ochtends als je net wakker 
bent als eerste doet: ga je naar de wc, ga je onder de 
douche, zet je koffie – of doe je iets anders? En als 
je na een lange werkdag naast je geliefde op de bank 
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zit, wat wint er dan: de smartphone of goede gesprek-
ken? Ons gemiddelde gebruik van smartphones gaat 
inmiddels richting meerdere volle uren per dag. Het 
verschilt een beetje per onderzoek, en het hangt af 
van hoe je het precies meet, maar uit gebruikscijfers 
van Facebook in 2016 bleek dat de gemiddelde gebrui-
ker vijftig minuten per dag op het sociale medium 
doorbrengt, voornamelijk via de smartphone. Vijftig 
minuten per dag. Sommige mensen besteden minder 
tijd aan eten en drinken op een dag. En Facebook is 
nog maar één applicatie. Volgens Apple ontgrendelen 
iPhone-gebruikers hun apparaat gemiddeld tachtig 
keer per dag. Uit een studie van adviesbureau Deloitte 
bleek laatst zelfs dat een derde van de smartphonebe-
zitters dat midden in de nacht doet.

Maar is wat de meerderheid van de mensen doet 
vanzelfsprekend normaal? Of verstandig? Of gezond? 
Als je om je heen kijkt zie je dat steeds meer mensen 
daar ook hun twijfels over hebben. Er verschijnen elke 
week wel nieuwsberichten over onderzoeken waaruit 
blijkt dat overmatig smartphonegebruik slecht is voor 
je concentratie, dat het je gespannen maakt en soms 
zelfs normaal sociaal gedrag in de weg staat. Termen 
als ‘fomo’ ( fear of missing out, de angst om iets te 
missen), ‘digitale echoput’ en ‘digitale dementie’ vlie-
gen je om de oren. We zijn het stiekem eigenlijk wel 
eens met ouders of grootouders die klagen dat we dat 
ding eens moeten wegleggen en gewoon met elkaar 
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moeten praten. We schudden ons hoofd als in som-
mige steden stoplichten ín de stoeprand worden aan-
gelegd omdat mensen niet meer omhoogkijken van 
hun scherm en er daardoor ongelukken gebeuren. We 
discussiëren over de zin of onzin van een verbod op 
appen op de fiets, omdat we ook wel zien dat som-
migen – altijd anderen natuurlijk – wel heel erg wei-
nig oog hebben voor andere dingen dan hun laatste 
WhatsApp-bericht.

In veel restaurants en kroegen hangen inmiddels 
bordjes om mensen er vriendelijk op te wijzen dat 
dat misschien niet de beste plek is om je Facebook 
te checken of na te gaan wie er allemaal naar jouw 
fantastische LinkedIn-profiel heeft gekeken. Er zijn 
reclamecampagnes van merken die hun klanten aan-
sporen om weer wat meer om zich heen te kijken of de 
bossen in te trekken in plaats van de hele wereld door 
een schermpje waar te nemen. Die marketeers spelen 
in op een sentiment dat breed leeft.

Er ontstaat de laatste tijd op allerlei verschillen-
de plekken tegelijk een discussie over hoe slim het is 
om ons leven zo te laten beheersen door een apparaat. 
Soms verwijdert er eens een kennis theatraal zijn pro-
fiel van Facebook, en vertelt hij tegen iedereen die het 
horen wil – of niet – dat hij sindsdien zo ontspan-
nen is. Hipsters koketteren met hun oude Nokia 3310. 
Kunstenaars maken voorstellingen over hoe we ons 
leven weer terug moeten veroveren op technologie. 
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We klagen tegen onze geliefden dat ze dat ding eens 
weg zouden moeten leggen als we naast ze zitten op 
de bank, maar vaak pas als we zelf net klaar zijn met 
candycrushen. En zélf helemaal stoppen met Face-
book is ook weer zo’n rigoureuze stap.

We vóelen dat er iets niet helemaal deugt. We wéten 
dat het niet normaal is om je zo opgejut te voelen als 
de batterij leeg is, we probéren ons tijdens gesprekken 
met vrienden niet de hele tijd te laten afleiden door 
appjes. Maar is dat onderbuikgevoel dat ons smart-
phonegedrag niet helemaal deugt terecht? Dat is een 
extra belangrijke vraag omdat technologie nog nooit 
in de geschiedenis zo snel zoveel mensen heeft be-
reikt. In 2014 al ging het totale aantal smartphones 
en tablets de 7,2 miljard voorbij: vanaf dat moment 
waren er meer slimme mobieltjes op de wereld dan 
mensen. Dat was amper zeven jaar na de introduc-
tie van de iPhone, waarmee de technologie definitief 
doorbrak.

Mensen hebben er altijd al een handje van gehad 
om helemaal op te gaan in nieuwe technologieën, en 
om er tegelijkertijd over te klagen. De Britse schrijf-
ster Virginia Woolf bekritiseerde de massamedia die 
rond de jaren dertig doorbraken in een essay (1939), 
met een typering die zo uit een discussie over socia-
le media zou kunnen komen: ‘The present discordant 
and distracted twitter.’ Over het constante, afleidende, 
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onsamenhangende gekwetter op nieuwe media wordt 
al minstens decennia geklaagd, zou je kunnen con-
cluderen. Niets nieuws onder de zon dus met Twit-
ter, WhatsApp en Snapchat. Beroemd is een anek-
dote over de Griekse filosoof Socrates. In Phaidros, 
een dialoog opgetekend door zijn collega Plato, was 
hij eens even lekker aan het zeiken op de uitvinding 
van het schrift – zeg maar de nieuwste app van dat 
moment. Het feit dat mensen dingen sinds kort kon-
den opschrijven in plaats van dat ze ze moesten ont-
houden en doorvertellen, zorgde er alleen maar voor 
dat mensen vergeetachtig werden, klaagde Socrates. 
Voorheen gaven de Grieken namelijk verhalen vooral 
door via persoonlijke overlevering, en om dat te kun-
nen doen moesten ze verhalen veel beter onthouden. 
Maar of de wereld nou heel veel slechter is geworden 
van het schrift?

Dát technologieën ons beïnvloeden, is wel met 
enige zekerheid vast te stellen. En ook dat vaststellen 
gebeurt al eeuwen, bijvoorbeeld in een briefwisseling 
tussen de negentiende-eeuwse Duitse filosoof Frie-
drich Nietzsche en een vriend. De penvriend vond 
dat sinds Nietzsche op een typemachine werkte zijn 
stijl van denken, praten en schrijven was veranderd. 
Die was volgens hem nog bondiger, telegraafachtiger 
geworden. ‘Misschien ga je wel een heel andere taal 
spreken door deze machine,’ schreef hij. Het viel de 
vriend, die componist was, in zijn eigen werk ook op 
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dat de muziek die hij schreef vaak afhankelijk was 
van de kwaliteit van het papier en de pen waarmee 
hij de noten opschreef. Nietzsche gaf hem gelijk: ‘Het 
gereedschap waarmee wij schrijven, bepaalt hoe wij 
onze gedachten vormen.’ 

Misschien dat we dat straks ook zien gebeuren 
met emoji: bepalen de tientallen soorten smileys en 
symbooltjes die beschikbaar zijn misschien ook voor 
een deel hoe wij onze gedachten vormen? Denken we 
straks vooral in lachebekjes of lachende drollen? Als 
ik mijn eigen WhatsApp-berichten van de laatste tijd 
terugzie, zou ik het bijna gaan denken.

En wat betreft de effecten van de smartphone op 
ons denken en ons gedrag, is er toch reden om extra 
op te letten: het schrift deed er vele eeuwen over om 
de meerderheid van de mensen te bereiken, radio en 
televisie hadden decennia nodig. Ook bij de pc en in-
ternet duurde het veel langer dan bij de  smart phone  
om zo’n groot deel van de mensen te bereiken en zo-
veel van hun tijd in beslag te nemen. En als we in een 
periode van minder dan tien jaar iets helemaal nieuws 
zijn gaan doen waarmee we in veel gevallen meerdere 
uren per dag bezig zijn, lijkt het sowieso wel slim om 
even op te letten wáár we mee bezig zijn.

Hoe erg is het dat we zo vaak worden afgeleid door 
die pushberichten? Wat doen smartphones met ons, 
ons sociale gedrag, onze maatschappij? Wat betekent 
het als een president zijn beleid vooral via de Twit-
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terapp op zijn smartphone communiceert? Maken 
technologiebedrijven ons expres verslaafd? Wat moe-
ten we doen tegen nepnieuws dat verkiezingen onder-
mijnt? Zouden we minder afhankelijk moeten zijn van 
de smartphone? En zo ja, hoe dan? Hoe jong de smart-
phone ook is, dit soort vragen zijn nu al wereldwijd het 
onderwerp van talloze onderzoeken. Maar wat vertel-
len al die onderzoeken ons nu precies: wat is feit en wat 
is mythe? Hoe onderscheid je de nu.nl-flutonderzoek-
jes van stevige wetenschappelijke studies die aan meer-
dere gerenommeerde universiteiten zijn herhaald?

Wat opvalt is dat veel onderzoekers en schrijvers 
heel duidelijk één kant kiezen: of smartphones zijn 
de duivel, of ze zorgen juist voor een geweldige nieu-
we wereld. Technologieoptimisten uit Silicon Valley 
betogen enthousiast dat we dankzij smartphones en 
andere slimme technologieën naar een wereld gaan 
waarin overvloed, gezondheid en ongeëvenaard geluk 
voor bijna iedereen bereikbaar zijn. Technologie als 
oplossing voor bijna alle problemen. De Wit-Russi-
sche technologiecriticus Evgeny Morozov of de Duit-
se hoogleraar computationele sociologie Dirk Helbing 
waarschuwen juist voor nieuwe vormen van fascisme, 
die kunnen ontstaan door onze afhankelijkheid van 
smartphones en doordat de data uit telefoons in ver-
keerde handen komen. 

Recente discussies over de smartphone gaan over 
hoe we psychisch veranderen door onze verbonden-
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heid met dat schermpje, over wat het betekent dat zo-
veel mensen er nu vrijwillig voor kiezen om intieme 
details van zichzelf te delen met de wereld en met 
technologiebedrijven. Er zijn volop waarschuwingen 
over ongeëvenaard toezicht door de overheid die mo-
gelijk is geworden doordat we altijd een handig, en te 
hacken, pakketje sensoren in onze zak hebben. Wat 
betekent onze afhankelijkheid van technologie voor 
onszelf, voor onze interacties met anderen, en voor 
ons als maatschappij?

Diverse studies wijzen uit dat we dommer en min-
der sociaal worden, maar er zijn ook heel serieuze 
onderzoeken die juist wijzen op de positieve effecten 
van smartphones en sociale media. Veel uitvindin-
gen hebben de afgelopen decennia ons leven heel veel 
rijker en fijner gemaakt, de smartphone hoeft daar-
op geen uitzondering te zijn. De beloftes van baan-
brekende medische diensten via smartphones of as-
sistenten op basis van kunstmatige intelligentie die 
ons leven heel veel makkelijker kunnen maken, zijn 
fascinerend. De hoeveelheid informatie waar we nu 
toegang tot hebben, hoe makkelijk het is om met el-
kaar te communiceren, de gewonnen tijd nu we altijd 
de weg kunnen vinden via Google Maps; ik zou niet 
meer zonder willen.

Commentatoren verdedigen met hetzelfde gemak 
het standpunt dat alles beter wordt door smartpho-
nes als het standpunt dat we terecht zijn gekomen in 
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een dystopische datadictatuur zoals in George Orwells 
1984. De pratende hoofden in de media kiezen vaak één 
lekker duidelijk standpunt dat niet altijd evenveel recht 
doet aan de genuanceerde werkelijkheid. Maar ik erger 
me aan al die zwart-witopvattingen, ik mis vaak de op-
rechte verwondering: hoe veranderen we nou echt door 
dat massale smartphonegebruik? Er is een mooie uit-
spraak van de Amerikaanse hoogleraar Paul Saffo van 
Stanford University, waarmee ik het hartgrondig eens 
ben. ‘Er zijn twee soorten idioten: mensen die beweren 
dat wat oud is, goed is; en mensen die beweren dat wat 
nieuw is, goed is.’ Vandaar dit boek: om uit te zoeken 
hoe het nu echt zit.

Ik heb de afgelopen zeven jaar voor mijn werk als 
technologiejournalist voor nrc en Elsevier veel ge-
reisd en heb zowel de positieve kanten van de smart-
phonerevolutie gezien als de keerzijden ervan. Het is 
moeilijk om in Silicon Valley, waar alle grote Ame-
rikaanse technologiebedrijven en allerlei spannende 
start-ups zitten, niet aangestoken te worden door het 
vooruitgangsgeloof dat daar heerst. Ik heb met eigen 
ogen gezien hoe smartphones in Afrika een wereld 
van verschil maken. Op reportage op een stoffige 
veemarkt in the middle of nowhere in het dorpje Me-
rille in Noord-Kenia stond ik stomverbaasd te kijken 
hoe mensen van de Rendille-stam, met ringen om 
hun nek en in traditionele doeken gewikkeld, een 
kameel met elkaar afrekenden. Dat doen ze sinds 



19

een paar jaar via de dienst M-Pesa op hun mobiele 
telefoon, waardoor ze niet meer overvallen worden 
door struikrovers op hun lange voettocht terug naar 
het dorp. Ze kunnen via hun telefoon ook nog eens 
zien op welke veemarkt er de beste prijzen worden 
gerekend, zodat ze hun gezinnen beter kunnen on-
derhouden. Als je dat ziet, kun je bijna alleen maar 
bewondering hebben voor de technologische voor-
uitgang. ‘We leven nu al in een sciencefictionecono-
mie,’ zei mit-hoogleraar Andrew McAfee, schrijver 
van de bestseller The Second Machine Age, in 2015 al 
eens tegen me in een interview.

Maar wat betekent het om in die sciencefictionwe-
reld te leven? Ik heb ook zorgwekkende gesprekken 
gehad met mensen die worden betaald om mensen zo 
verslaafd mogelijk te maken aan smartphone-apps. Ik 
heb gezien hoe in Zuid-Korea smartphoneverslaving 
zo’n groot probleem is dat er speciaal overheidsbeleid 
tegen wordt gevoerd. Op het hoofdkantoor van Fa-
cebook heb ik gemerkt hoe riskant het kan zijn als 
één bedrijf zoveel macht heeft over hoe we onze tijd 
doorbrengen (daarover meer in hoofdstuk 5). Tech-
nologie en sociale media spelen een grote rol in de 
maatschappelijke onrust en omwentelingen van de 
laatste tijd. Veranderingen gaan snel, en bij de jaar-
lijkse vergadering van wereldleiders en toponderne-
mers op het World Economic Forum in Davos heb ik 
gehoord hoe machteloos onze leiders zichzelf vinden 
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om hier een goed antwoord op te vinden. Je merkt 
dat mensen die al hun nieuws van Facebook halen 
de laatste tijd totaal aan het radicaliseren zijn: van 
Zwarte Piet tot de Amerikaanse verkiezingen en de 
vluchtelingendiscussie. Het handjevol bedrijven dat 
de dienst uitmaakt op de smartphone verdient mil-
jarden, vrijwel zonder daar belasting over te betalen. 
Economische ongelijkheid groeit en de digitale kloof 
lijkt eerder wijder dan smaller te worden. De politieke 
gevolgen op lange termijn laten zich raden.

Wat in elk geval duidelijk is, is hoe snel smart-
phones een cruciaal onderdeel zijn geworden van ons 
leven, ons werk, onze vriendschappen, onze liefde, 
onze nieuwsvoorziening en onze discussies over hoe 
we ons collectieve leven en de politiek vormgeven. 
Het is de hoogste tijd om eens goed uit te zoeken hoe 
die veranderingen er precies uitzien. En wat we eraan 
kunnen doen als ze ons niet bevallen.
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1
 Is daar iemand?

Bovenstaande afbeelding circuleert al een paar jaar 
op sociale media, en dan vooral om de spot te drij-
ven met iedereen die kritiek heeft op diezelfde sociale 
media. Kijk eens: vroeger zat ook iedereen verzonken 
in zijn eigen wereld, afgeleid door de laatste ditjes 
en datjes. Al dat gezeur over dat we minder sociaal 
worden van smartphones en ‘a-sociale media’ slaat ei-
genlijk nergens op, is de boodschap van deze meme. 
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Maar is dat wel terecht? Is verzonken zijn in een krant 
wel echt vergelijkbaar met opgeslokt worden door je 
smartphone?

Niet echt. Een krant kun je uitlezen, internet niet. 
Hoe vaak pakt iemand midden in een goed gesprek 
even de krant erbij om te kijken of er in de tussentijd 
nog iets is gebeurd? Er ontstaan weinig verkeersonge-
lukken omdat een fietser is afgeleid door een econo-
miekatern. Het belangrijkste verschil tussen kranten 
en mobiele telefoons: via de smartphone worden wij 
permanent onderdeel van een netwerk. Online zijn 
betekent dat er constant tweerichtingsverkeer is: we 
consumeren én produceren informatie. We maken 
data op het moment dat we via onze smartphone iets 
doen op internet. We genereren informatie, zichtbaar 
en onzichtbaar, leesbaar en onleesbaar. In ongeken-
de hoeveelheden. En we consumeren het tegelijker-
tijd. We staan bovendien de hele tijd in verbinding 
met anderen die precies hetzelfde doen: we worden 
onderdeel van een enorm digitaal netwerk dat altijd 
aan blijft staan.

Netwerken bestaan uit zogeheten nodes: de in-
dividuele punten in een netwerk. Een node kan een 
smartphone zijn, een drone, een aandelenbeurs, een 
mens: alles wat de mogelijkheid heeft om informatie 
te verzenden en te ontvangen, en alles wat de moge-
lijkheid heeft om aangesloten te worden op andere 
nodes. De gemene deler in al die netwerken is het 
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feit dat alle nodes met elkaar in verbinding staan, 
en elkaar allemaal kunnen beïnvloeden. Ik sta via de 
smartphone in contact met de wereld, maar de wereld 
ook met mij. Er is een hele wetenschap rondom de 
eigenschappen van netwerken: netwerkwetenschap, 
een broertje van wiskunde. Die wetenschap richt zich 
met name op het maken van voorspellende modellen 
waaruit af te leiden is hoe netwerken zich gedragen. 
Bijvoorbeeld bij het verspreiden van gevaarlijke ziek-
tes: ook daarbij kunnen mensen of dieren de ziekte 
zowel ‘consumeren’ als ‘produceren’. Niet voor niets 
wordt iets wat zich razendsnel verspreidt over sociale 
netwerken viral genoemd. Of informatie nu bestaat 
uit een griepvirus of een grappig kattenfilmpje: om-
dat ze beide worden verspreid door een netwerk, ge-
dragen die twee dingen zich wiskundig gezien op een 
heel vergelijkbare manier.

Onderdeel worden van een netwerk verandert álles. 
Als je een trein van a naar b laat rijden zonder dat die 
is aangesloten op andere treinen of vervoersmidde-
len, heb je weinig aan de trein, behalve als je toevallig 
van die specifieke a naar die specifieke b moet. Sluit je 
de trein aan op een netwerk met andere treinen, dan 
wordt het een heel ander verhaal. Een smartphone 
zonder internet is een volledig ander apparaat dan een 
smartphone die je aan het 4G-netwerk verbindt.

Netwerken veranderen de aard en eigenschappen 
van dingen, en ook van mensen. Natuurlijk waren 
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mensen ook voor de smartphone onderdeel van een 
netwerk, maar sinds de introductie van de iPhone 
is dat netwerk veel groter, en maken mensen er bo-
vendien vrijwel permanent deel van uit. Via sociale 
media, nieuwsapps en berichtenapps worden de in-
dividuele nodes ineens massaal en in recordtempo 
verbonden met alle andere nodes. Dat netwerk ver-
andert ons fundamenteel, en de smartphone is de be-
langrijkste verbinder in dat nieuwe netwerk, dat nooit 
helemaal uit staat. Als historici over een paar eeuwen 
terugkijken naar onze tijd, zit het er dik in dat juist 
die netwerken het cruciale onderdeel van onze tijd 
zijn: we leven in het Netwerktijdperk, de tijd van het 
Grote Verbinden.

Wat dat betreft zegt de volgende afbeelding, met 
foto’s die zijn genomen tijdens twee verschillende 
aankondigingen van een nieuwe paus in Vaticaan-
stad, een stuk meer over de verandering die we door-
maken dan de meme waar dit hoofdstuk mee begon. 
Wij ontvangen niet meer alleen, we zenden nu ook 
constant. We staan permanent in verbinding met een 
netwerk van talloze anderen, en dat verandert ons 
volledig, om te beginnen onze interactie met elkaar 
en de rest van de wereld.


