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INLEIDING

Het nut van verveling

Zowel mijn zoon als de iPhone zag in juni 2007 het levenslicht, de 
een drie weken na de ander. Ik ben zelf meer een 2.0-type, dus ik 
rende niet meteen naar de winkel om er een te kopen. Bovendien had 
ik wel wat beters te doen. Mijn kersverse kindje had last van krampjes 
en kon je niet bepaald een kirrende blije wolk van een baby noemen. 
Ik duwde hem urenlang in de kinderwagen rond in de hoop dat hij de 
slaap zou vatten, wat sowieso uitgesloten was als de kinderwagen stil-
stond. Ik gok dat we elke dag wel een kleine twintig kilometer afleg-
den, en die wandelingen verliepen in doodse stilte omdat de kleine 
alleen dán hoogstens een kwartiertje sliep. Dat betekende dat ik in-
tussen dus niet mijn klaptelefoon kon pakken om even te bellen, geen 
koffie kon halen bij een barretje en zelfs niet eens op een bankje in het 
park kon gaan zitten. De zwangerschapskilo’s vlogen eraf, maar jemig, 
ik heb me volgens mij nog nooit eerder zó verveeld.

In het begin riep dat woede, frustratie en verdriet bij me op. Het 
was het klassieke verhaal van vrouwen van mijn generatie: in plaats 
van werkende jonge vrouw in de grote stad word je tot je grote schrik 
in één klap opeens een soort kluizenaar-moeder. In mijn vorige leven 
had ik als nieuwsproducent voor een buitenlandredactie gewerkt, wat 
inhield dat als er ergens in de wereld een noodtoestand was, ik daar 
vaak naartoe ging. Een crash met een Concorde-vliegtuig of brand-
stichting in het parlementsgebouw in Belgrado... dat soort werk. 
Twaalf jaar lang had mijn leven uit het hectische actualiteitenwereld-
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je bestaan, en op mijn vrije zondag vond ik het volkomen normaal om 
de hele dag op de bank door te brengen met de dikke weekendeditie 
van The New York Times en een pas uitgekomen roman.

Toen ik voor het eerst zwanger was zag ik het dan ook helemaal 
voor me: ik zou met de baby in een draagzak samen met mijn man 
Josh – eveneens journalist en avonturier – nog steeds de halve wereld 
over reizen en we zouden nog altijd keigoed zijn in ons werk. Idioot, 
hè. Ik had echt geen flauw benul. Toen Kai werd geboren, kwam dat 
dan ook keihard aan. Ik had me nog nooit zo eenzaam en zo uitgeput 
gevoeld. De krant?! Een boek?! De us Weekly was tussen de voedin-
gen door nog net te behappen terwijl ik dan ook nog even snel de 
vaatwasser moest zien uit te ruimen.

Maar na een paar weken van die kinderwagenmarathons verander-
de er opeens iets. Ik kwam niet alleen in een soort ritme, maar er 
begonnen me op straat plotseling allerlei dingen op te vallen. Zo wer-
den gargouilles en sierlijsten op gevels vertrouwde bekenden. Ik kon 
je precies vertellen wanneer welke bloemen en planten in de wijk 
bloeiden en wist exact waar de scheuren en hobbels in het trottoir 
zaten. Ik legde me neer bij het steeds weer moeten wandelen en be-
gon het gebrek aan een bestemming eigenlijk best fijn te vinden. 
(Wat zou ik al die keren dat ik in het holst van de nacht nog op mijn 
werk had gezeten niet hebben willen geven om rustig, doelloos rond 
te kunnen dwalen?) Maar het allerbelangrijkste inzicht was de sym-
biose die je met je baby krijgt. Dat ik volledig was afgestemd op dat 
prachtige nieuwe wezentje dat ik had voortgebracht, dwong me mijn 
tempo te verlagen. In het begin voelde ik me daar vreselijk ongemak-
kelijk bij, maar uiteindelijk bleek het een ongelooflijk transformatie-
proces.

Kai had steeds minder last van krampjes en er kwam zelfs een eind 
aan de wandelingen waar we allebei zo rustig van waren geworden. Ik 
ging weer aan het werk en hoewel ik mijn leven daarvóór al druk had 
gevonden, kwam ik nu pas achter de ware betekenis van het woord 
‘druk’. De daaropvolgende paar jaar vlogen voorbij in een creatieve wer-
veling van allerlei privé- en werkinspanningen. Ik versloeg het tech- en 
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bedrijfsnieuws voor Reuters en ging voor wnyc werken, de publieke 
radiozender van New York, schreef mijn eerste boek (een handleiding 
voor het maken van video’s gericht op non-profit organisaties en  andere 
bedrijven) en kreeg nog een kindje: mijn dochter Soraya.

Omdat ik bij wnyc had geopperd dat ze best wat meer konden 
doen met alle indrukwekkende ontwikkelingen die er op het tech-
vlak in New York plaatsvonden, verzorgde ik een halfjaar lang elke 
week nieuwsupdates over dat onderwerp. En toen kreeg ik in 2013 
opeens mijn droombaan aangeboden: het maken van een wekelijks 
radioprogramma en een podcast over de menselijke kanten van 
techno logie.

Het programma zou Note to Self gaan heten en was een droomkans. 
Ik kreeg de gelegenheid om voor een heel actieve groep luisteraars 
zinnige en interessante radio te maken over een onderwerp dat te-
genwoordig niet meer weg is te denken uit het leven. Het was echt 
een droomkans, deels omdat ik ongekend veel creatieve inbreng en 
verantwoordelijkheid kreeg. En bovendien een kans die ik, als ik het 
verklootte, misschien nooit meer zou krijgen.

Ik stortte me er dan ook vol overgave op. In mijn omgeving barstte 
het van de slimme mensen met briljante inzichten – er waren kortom 
zat boeiende verhalen waaruit ik kon putten, en die bleken bovendien 
erg goed in de smaak te vallen bij de luisteraars.

En toen liep ik tegen een muur aan. Of beter gezegd: ik stortte in. 
Het was niet te vergelijken met een writer’s block, dat ik uit het ver-
leden wel kende maar waarvan ik wist dat ik er gewoon doorheen 
moest. Nee, dit was een totale leegte. Er was echt gewoon helemaal... 
niks! Het was volkomen verschrikkelijk.

Het had natuurlijk deels te maken met de druk waarmee mijn on-
gelooflijke nieuwe baan gepaard ging. Als je op de toppen van je kun-
nen wilt en moet presteren, kan dat verlammend werken. Maar dat 
was niet het hele verhaal.

Ik was moe. Ik was mentaal bekaf. Maar waarom? Tja, om te be-
ginnen was ik een werkende moeder én echtgenote in een van de 
meest hectische steden ter wereld... Maar die tropenjaren waren niet 
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het enige. Ik besloot mijn eigen gedrag eens goed te analyseren in een 
poging te achterhalen wat er precies met me aan de hand was. En ik 
ontdekte eerlijk gezegd iets doodvermoeiends. Ik merkte dat er op de 
momenten dat ik wakker was werkelijk geen minuut voorbijging dat 
ik níét met iets bezig was. En mijn telefoon was de hoofdmedeplich-
tige.

Ik had mijn oude klaptelefoon al een hele tijd geleden ingeruild 
voor een smartphone en het leek alsof ik nu totaal vergroeid was met 
dat ding. Of ik nu in de metro zat, ergens in de rij stond voor een kop 
koffie of bij de peuterspeelzaal op mijn zoon stond te wachten: ik was 
altijd met een of andere vorm van vraag-en-antwoord bezig. Ik 
checkte de weersverwachting, werkte mijn Twitter-account bij of be-
antwoordde mailtjes. Als ik ’s avonds doodop in bed stapte, deed ik 
het licht niet uit, maar speelde ik eerst nog even Two Dots – een 
spelle tje waar ik, eh, tja, een soort van verslaafd aan was. Ik gebruikte 
mijn mobieltje niet voor contact; ik gebruikte het om te kunnen ont-
snappen. Zo vloog de lange metrorit naar mijn werk voorbij doordat 
ik twitterde. En omdat ik behoorlijk geobsedeerd bezig was met het 
bijwerken van mijn agenda, had ik zelf het idee dat ik buitengewoon 
productief was. Terwijl mijn leven in een veel hogere versnelling 
kwam, namen het tempo en de mate waarin ik van technologie ge-
bruikmaakte navenant toe. Mijn hersenen waren weliswaar continu 
ergens mee bezig, maar mijn geest deed zo goed als niets met alle 
informatie die binnenkwam.

Toen ik probeerde uit te vogelen wanneer ik in het verleden op 
mijn beste ideeën was gekomen, herinnerde ik me die beginperiode 
met Kai. Tijdens die lange, eenzame, mobieltjesloze wandelingen, 
waarbij ik allerlei details in mijn omgeving in me opnam, was ik on-
bewust bezig met een soort intern assessment van alle professionele 
vaardigheden die ik in de voorgaande vijftien jaar had opgedaan. Net 
als het ronddwalen over straat was het geen bewust proces van de 
balans opmaken. Nee, het had meer weg van een meanderende men-
tale reis door de carrière die ik er tot dan toe op had zitten, met aller-
lei onsamenhangende gedachten over wat ik in de toekomst eigenlijk 
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het liefst met mijn vaardigheden zou doen. Doordat ik mijn gedach-
ten liet afdwalen kwamen er allerlei donkere en minder prettige ge-
dachten boven, maar ik had ook prachtinvallen.

Terugkijkend op die hectische periode in mijn leven zag ik opeens 
een verband tussen het totale gebrek aan input – of zeg maar gewoon 
pure verveling – en het opbloeien van mijn creativiteit en ambitie. En 
dat me dat opeens zo helder werd, kwam doordat de technische inno-
vaties precies op hetzelfde moment als de rest van mijn leven in een 
stroomversnelling raakten. In de periode nadat mijn zoon werd ge-
boren en leerde lopen, veranderde de manier waarop mensen een af-
spraakje maakten of een taxi of een maaltijd bestelden door alle tech-
nologische innovaties zeer ingrijpend. Doodgewone maatschappelijke 
handelingen die decennialang onveranderd waren gebleven, werden 
totaal overhoopgegooid, om nog geen halfjaar later vervolgens wéér 
volledig op de schop te worden genomen door de komst van een 
nieuw besturingssysteem. Voor mij gold niet alleen dat ik een leven 
vóór en ná het moederschap had, maar ook een leven van voor en na 
de mobiele telefoon. En zowel de kinderen als de smartphone ver-
anderden me tot in mijn diepste wezen.

Dat is de reden dat ik mezelf de volgende vraag stelde: zou mijn 
gebrek aan nieuwe ideeën iets te maken kunnen hebben met het feit 
dat ik me nooit meer verveelde?

De oorspronkelijke Bored & Brilliant Challenge

Het staat buiten kijf dat we ons op een ongekend keerpunt in de ge-
schiedenis bevinden wat betreft zaken die onze aandacht opeisen. 
Door de komst van smartphones en tablets is de digitale consument 
tegenwoordig per dag gemiddeld 2 uur en 57 minuten op diverse 
apparaten bezig en kijkt in totaal zo’n 11 uur per dag naar een beeld-
scherm. Hoewel we nog niet weten of die schermen op de lange ter-
mijn schadelijke effecten hebben, weten we wel dat alle technologie 
óns verandert (en of dat ten goede is valt dus nog te bezien). 

Veel ouders maken zich zorgen of ze hun kinderen in deze digita-
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le wereld nog wel tot gezonde, zelfverzekerde jongvolwassenen kun-
nen opvoeden. Als kinderen van alle kanten worden overspoeld met 
informatieve bits en bytes, wat voor effect heeft dat dan op hun voor-
stellings- en concentratievermogen? Wat doet het met hun zelf-
reflectie? Kunnen ze adequaat genoeg reageren op alles wat ze mee-
maken? Zijn ze nog wel in staat om hun ambities te verwezenlijken 
met alle ervaringen die ze opdoen en de lessen die ze leren? Hebben 
ze genoeg vaardigheden om uit te vogelen wat ze later precies willen 
met hun liefdesrelatie en het leven in het algemeen? 

Het zijn bovendien zeker niet alleen ouders die zich zorgen maken 
over wat al die technologie met onze hersenen doet. De gevolgen 
voor de economie zijn minstens zo groot. Zo zijn er bewijzen dat 
mensen beter kunnen werken als ze niet permanent bereikbaar hoe-
ven te zijn. De belangrijkste econoom van de Bank of England zegt 
zelfs bevreesd te zijn dat nieuwe vaardigheden aanleren, het innova-
tieve vermogen en onze economieën als geheel gevaar lopen omdat 
‘snel denken tot trage groei kan leiden’.

En welk effect heeft al dat scrollen, de continue informatieverwer-
king, het blauwe licht enzovoort op onze gezondheid? Als je uren te 
laat gaat slapen omdat je per se nog even Two Dots wilt spelen (zoals 
ik met schaamrood op de kaken moet bekennen), weet je het ant-
woord daarop: het kán ontspannend werken, maar is het meestal niet.

Door de gewichtige vervolgvragen die voortvloeiden uit mijn eigen 
dilemma, besloot ik me in de kwestie te verdiepen om te proberen te 
snappen wat er gebeurt als je je hersenen continu inspant en je ge-
dachten nooit meer even doelloos laat afdwalen. Ik sprak neuroweten-
schappers en cognitief psychologen en vroeg hun wat er in de herse-
nen gebeurt wanneer je helemaal niets doet en niet geconcentreerd 
bezig bent met een bepaalde taak maar je gedachten laat afdwalen, iets 
wat in wetenschappelijke kringen mind wandering wordt genoemd.

Wanneer je de stapel schone was opvouwt en opbergt, denk je mis-
schien dat je hersenen niets aan het doen zijn, maar ze zijn dan juist 
op volle kracht bezig. Zodra je gedachten afdwalen, schakel je auto-
matisch over op het default mode network, het ‘defaultnetwerk’ [dat in 
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het Nederlands soms ook het ‘terugvalnetwerk’ wordt genoemd]. Tij-
dens dat ‘ontfocussen’ kom je eerder op oplossingen voor problemen, 
op goede ideeën en ben je bezig met iets wat in vakjargon autobio-
graphical planning wordt genoemd, wat slaat op de manier waarop we 
wijs worden uit de buitenwereld en onze koers en doelstellingen voor 
de toekomst bepalen. Het defaultnetwerk speelt daarnaast een rol in 
ons begrip en medeleven voor anderen en bij het vormen van een 
moreel oordeel.

Als je jezelf toestaat om even nergens aan te denken en ‘mentaal 
afwezig’ te zijn, ben je dus juist met probleemoplossing bezig en zeer 
creatief in je denken. Zonder enige afleiding kan je geest gemakkelij-
ker naar allerlei interessante en onverwachte plekken afdwalen. Los 
van hoe je creativiteit wilt definiëren of toepassen, kan die wel een 
zetje gebruiken, en doordat je brein wanneer je je verveelt eerder an-
dere en nieuwe verbanden legt, blijkt verveling een uiterst effectieve 
muze te zijn. Futuroloog Rita King noemt dat ook wel ‘de eentonig-
heid van creativiteit’.

Kings werk bestaat onder meer uit bedenken hoe steden er over 
tweehonderd jaar zouden uitzien en welke besluiten de mensen die 
het voor het zeggen hebben het best zouden kunnen nemen om toe-
komstige trends optimaal te benutten. Creativiteit is kortom haar 
broodwinning. ‘Veel mensen nemen ten onrechte aan dat de euforie 
van een nieuw idee voortduurt tijdens al die kleine stapjes die nodig 
zijn voordat een idee daadwerkelijk handen en voeten krijgt,’ zegt ze. 
‘En daarom geven ze het op of laten ze het op een gegeven moment 
maar, omdat al die kleine dingetjes die óók moeten gebeuren stom-
vervelend zijn.’ Volgens King kan het eentonige, vervelende van crea-
tiviteit ontmoedigend werken en afschrikken, vooral in vergelijking 
met het heerlijke gevoel wanneer je dingen van je takenlijstje kunt 
afvinken – wat misschien wel verklaart waarom mijn eigen lijstje al-
tijd zo lang is, bedenk ik nu.

Maar als je jezelf dus toestaat om even niets te doen, kun je opeens 
de geest krijgen tijdens die momenten dat je je op niets in het bijzon-
der richt, zoals voordat je in slaap dommelt, als je onder de douche 
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staat of tijdens een boswandeling. Het zal waarschijnlijk geen verba-
zing wekken dat het defaultnetwerk soms ook het ‘verbeeldingsnet-
werk’ wordt genoemd. Als je je verveelt, gun je jezelf de mentale 
ruimte om ‘stel dat’-vragen te stellen, en dat zijn de essentiële vragen; 
niet alleen voor creatieve invallen, maar ook voor je emotionele wel-
zijn en persoonlijke groei.

Volgens dr. Jonathan Smallwood, hoogleraar cognitieve neurowe-
tenschappen en expert op het gebied van mind wandering aan de 
universiteit van York, bestaat er ‘een diepgaand en nauw verband tus-
sen originaliteit, creativiteit en de spontane gedachten die in ons op-
komen als onze geest inactief is’. Met andere woorden: om op iets 
briljants te komen, moet je je durven te vervelen.

Stel dat we iets zouden veranderen aan onze verhouding tot onze 
gadgets – zouden we dan ook op grootsere en betere ideeën komen? 
Dat is iets wat ik heel graag wilde weten. Zou het tot een domino-ef-
fect leiden in de manier waarop we ons werk doen, waarop we onze 
kinderen opvoeden en waarop we ons tot elkaar verhouden? Zou het 
de manier waarop we naar de wereld kijken kunnen veranderen? Om-
dat ik vermoedde dat de luisteraars van Note to Self dat ook zouden 
willen weten, besloot ik in februari 2015 samen met mijn team de 
‘Bored and Brilliant Challenge’ op te zetten om die theorie te onder-
zoeken en te testen. We bedachten een aantal uitdagende opdrachten 
die mensen gedurende een week konden uitproberen om hen te hel-
pen minder tijd door te brengen op alle apparaten en hun creativiteit 
een boost te geven.

Ik hoorde veel luisteraars en mensen in mijn omgeving morren dat 
iedereen tegenwoordig ‘alleen maar naar die mobiel zit te staren’. 
Maar zou mijn publiek wel staan te springen om kritisch stil te staan 
bij hun eigen smartphone-, laptop- en tabletgebruik? Mijn bazen bij 
wnyc drukten me op het hart dat ik hierbij vooral mijn eigen intuïtie 
moest volgen, en dus schoof ik mijn twijfels terzijde en vroeg mensen 
of ze samen met mij tijd wilden uittrekken om ‘hun hoofd wat vaker 
“uit” te zetten’. En wat bleek? Luisteraars van jong tot oud reageerden 
daar superenthousiast op en toonden hun steun voor het initiatief via 
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tweets, mailtjes en Facebook (jaja, best ironisch, ik weet het) – en het 
allerbelangrijkste: door zich voor ons project op te geven.

Uiteindelijk meldden er zich ruim twintigduizend mensen aan 
voor onze Bored & Brilliant Challenge. Ze kwamen uit zo’n beetje 
alle staten van de vs. (Het hoogste aantal deelnemers kwam uit New 
York, San Francisco, l.a., Washington, Chicago en – wat nogal een 
verrassing was – uit de staat Arkansas.) Daarnaast waren er nog inter-
nationale deelnemers uit Slowakije, Israël, Denemarken, Australië en 
Groot-Brittannië. Het bleek dus iets te zijn wat veel mensen bezig-
hield, hoewel het probleem als zodanig nog niet was benoemd.

Voordat we begonnen lieten we deelnemers een enquête invullen 
over hun drijfveren, verlangens en dromen wat betreft het project. Uit 
die antwoorden kwamen meteen al een paar duidelijke trends en the-
ma’s naar voren. Maar liefst 40 procent zei minder vaak hun mobiel 
te willen checken en dat ze die pas ontwikkelde, allesoverheersende 
neiging graag wilden leren inperken. Sommige mensen wilden een 
beter voorbeeld aan hun kinderen laten zien, omdat die maar al te 
goed doorhebben wanneer de blik van hun vader of moeder voor de 
zoveelste keer afdwaalt naar een scherm en die zijn of haar duimen 
uitsteekt om nog snel even een whatsappje te tikken. Anderen wilden 
heel graag achterhalen waar de grens precies lag tussen ‘je tijd ver-
doen’ en ‘zinnig netwerken’ op sites als Facebook of Twitter. En dan 
waren er nog de mensen die heel blij waren dat alle nieuwe technolo-
gie hen in staat stelde om verbonden te blijven met anderen, maar die 
wel graag zelf wilden bepalen wanneer ze bereikbaar waren.

Dit waren de zorgen die we het vaakst van deelnemers te horen 
kregen:

Mijn productiviteit lijdt eronder

Het voelt als een verslaving

Het zou weleens van invloed kunnen zijn op mijn gezondheid

En dat was ook precies waar ik me zorgen over maakte. Maar waren 
die bange vermoedens wel ergens op gebaseerd? Volgens deskundi-
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gen op het gebied van verveling, onder wie dr. Sandi Mann van de 
universiteit van Central Lancashire, verkondigden we verre van on-
zin. Mobiele telefoons en andere digitale apparatuur hebben ontegen-
zeglijk invloed op onze hersenen, alleen dateren de onderzoeksresul-
taten die dat bevestigen van kortgeleden. En de bewijzen díé er 
bestaan, kun je op zijn best indirect noemen. Er bestaan geen aselect 
opgezette studies waarin mensen die gebruikmaken van een smart-
phone worden vergeleken met een groep voor wie dat niet geldt. We 
zijn kortom met zijn allen aan één groot gezamenlijk experiment be-
zig waarvan we de resultaten pas zullen weten wanneer we de goede 
dan wel nadelige gevolgen ervan aan den lijve hebben ondervonden.

We weten op dit moment gewoon nog niet welke langetermijnef-
fecten de smartphone op ons leven kan of zal hebben. Onder deskun-
digen bestaat eveneens onenigheid over de vraag of we alle interactie-
ve technologie wel benutten voor het verwezenlijken van onze 
ambities en of ons brein zich kan aanpassen om er efficiënter gebruik 
van te maken. Het wetenschappelijk onderzoek naar het verschijnsel 
van dwaalgedachten staat nog in de kinderschoenen. Toch lijken 
meerdere studies erop te wijzen dat originele gedachten uitsluitend 
opkomen als je niet de hele tijd overvoerd wordt door een stroom aan 
externe prikkels.

Ik overdrijf niet als ik zeg dat we op een keerpunt van de menselij-
ke conditie staan. Sommige denkers hebben het over het informatie-
tijdperk of noemen de tijd waarin we nu leven de kenniseeuw. Pro-
ductie wordt niet meer in fysieke, tastbare hoeveelheden gemeten, 
zoals dat tijdens het industriële tijdperk wel het geval was, maar in 
data en andere abstracte elementen. Futuroloog Rita King omschrijft 
het huidige tijdsgewricht zelfs als ‘het tijdperk van de verbeelding’, 
omdat we door onze fantasie allerlei verbanden kunnen leggen tussen 
de ongrijpbare zaken die bepalend zijn voor onze cultuur en samen-
leving. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan is het extra belangrijk 
dat we ons brein de rust gunnen om genialiteit en inventiviteit te la-
ten opborrelen.
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‘O telefoon, hoe ik jou liefheb? 

Hier mijn optelsom…’

Mijn laptop, tablet en telefoon kennen me beter dan wie of wat ook. 

Ze weten wat ik leuk vind en hoe ze mijn aandacht moeten trekken. 

Ze kennen godbetert zelfs al mijn wachtwoorden! Een van de Bored 

& Brilliant-deelnemers omschreef de band met zijn telefoon zo:

‘Een relatie als die van een baby met zijn teddybeer, als die van 

een zuigeling met zijn speen of van een baby die liever de 

wiegende armen van mama wil als hij genoeg heeft van de 

armen van een onbekende… Ja, zo zou ik de band tussen mijn 

telefoon en mij willen omschrijven.’

– Ron

‘Volgens mij behandel ik mijn telefoon als een soort vriend, als 

een heel goede vriend met zowel geweldige als verschrikkelijke 

karaktereigenschappen, maar als ik me nogal passief opstel en 

die vriend de vrije teugels geef, dan gaat die met me op de loop 

en leidt me af en dan wordt mijn hele leven een chaos.’

– William

‘Ik heb het gevoel dat ik de hele dag naar schermen staar, en dat 

is niet alleen ongezond, maar ook asociaal. Soms heb ik het 

gevoel dat de aandacht die ik aan mijn telefoon besteed, me 

ervan weerhoudt om mijn omgeving te ervaren. Het is zo raar 

om in de trein op te kijken en dan te zien dat bijna iedereen naar 

een schermpje staart. Het is dystopisch. Ik wil hier weg!’

– Sandra

‘Nuttig, maar gevaarlijk als je er niet goed mee om weet te gaan.’

– Anne

Toen Bored & Brilliant eenmaal achter de rug was, stuurden we men-
sen nog een vragenlijst om te zien of en hoe hun gedrag die week was 
veranderd. Ik geef direct toe dat ik nogal teleurgesteld was toen ik zag 
dat ze die week per dag gemiddeld maar zes minuten minder op hun 
telefoon hadden gekeken. Sherry Turkle van mit, deskundig op het 
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gebied van technologie en de maatschappij en de auteur van het veel-
geprezen boek Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital 
Age, zei dit over het project: ‘Het overkoepelende resultaat heeft niet 
alleen met gedragsverandering te maken, maar met het feit dat men-
sen het gevoel hadden dat ze konden stilstaan bij hun eigen gedrag en 
wat ze precies aan het doen waren; we willen het gesprek aanzwenge-
len over hoe nu verder.’

We hoorden inderdaad dat de ervaring voor veel mensen ingrij-
pende veranderingen teweeg had gebracht. Zeventig procent gaf na 
alle opdrachten aan dat ze het gevoel hadden dat ze voldoende tijd 
hadden gehad om over zaken na te denken. ‘Het voelt alsof ik uit een 
lange mentale winterslaap ben ontwaakt,’ schreef iemand. Schrijvers 
wisten hun manuscript af te schrijven, ondernemers konden opeens 
netelige bedrijfskwesties oplossen en onderwijzers hadden in de klas 
meer oogcontact. Mensen werden productiever en creatiever nu ze 
meer zeggenschap hadden over hoeveel tijd ze hoe besteedden aan 
hun telefoons, tablets en computers. Het nieuws over ons initiatief 
verspreidde zich als een lopend vuurtje. Middelbare scholen vroegen 
of we ook lesmateriaal hadden, bedrijven wilden dat hele afdelingen 
de opdrachten samen zouden uitvoeren en eerstejaars aan de univer-
siteit van New Orleans vroegen of elk semester voortaan met een 
Bored & Brilliant-week kon worden afgetrapt.

Hoe zijn we hier beland?

De Bored & Brilliant Challenge via Note to Self lag weliswaar achter 
ons, maar het echte werk was nog maar net begonnen. Ik was name-
lijk nog steeds benieuwd en wist dat we slechts het topje van de ‘ver-
velingsijsberg’ boven water hadden gekregen. Waarom heeft verveling 
zo’n slechte reputatie? Is onze angst voor verveling iets instinctiefs of 
is het eerder een culturele constructie? Wat gebeurt er werkelijk in 
onze hersenen wanneer we ons vervelen? En in een kinderbrein? 
Oorspronkelijke gedachten staan in de zakenwereld zeer hoog aange-
schreven, maar wat gebeurt er als we onze hersenen niet de kans ge-
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ven om écht na te denken? Er viel nog zoveel meer te ontdekken over 
wat er tussen ons en onze gadgets allemaal speelde.

Dit boek is het resultaat van mijn obsessie met verveling: een ver-
kenning van de geschiedenis, culturele kwesties en de wetenschap van 
verveling. En dit alles aan de hand van onderzoeken, verhalen en ge-
sprekken met wetenschappers, artsen, kunstenaars en gewone men-
sen. Ik heb het oorspronkelijke actieprogramma dat bij mijn luiste-
raars zo’n succes was en waardoor zij iets meer controle over alle 
technologie in hun leven kregen, hier en daar verbeterd. In dit boek 
staat dan ook een zevenstappenplan dat gebruikmaakt van de verbor-
gen voordelen van verveling om onze eigen genialiteit weer te heront-
dekken.

Laat ik één ding nog even heel duidelijk stellen: dit boek is geen 
pamflet tegen technologie. Computers, internet en mobiele appara-
ten verbinden ons en zorgen ervoor dat we beter geïnformeerd zijn en 
over meer kennis beschikken. Dankzij die verbondenheid kan ik een 
fulltimebaan hebben terwijl ik mijn twee kinderen ook nog zie. Daar 
ben ik enorm dankbaar voor, en ik verlang dan ook helemaal niet te-
rug naar de tijd van telefooncellen. (Herinner je je die nog?)

Elke keer dat de maatschappij een nieuwe technologische vaardig-
heid verwerft, volgt er een onrustige periode waarin we daar helemaal 
vol van zijn en die technologie te pas en te onpas gebruiken zonder de 
bijkomende effecten ten volle te begrijpen. Hoewel het afzweren van 
apparaten niet noodzakelijkerwijs de oplossing is, geldt voor veel van 
ons dat de wittebroodsweken met onze gadgets nu toch echt defini-
tief voorbij zijn.

‘Het is van groot belang dat we mensen ondersteunen bij het na-
denken over de manier waarop ze alle interactieve technologie op een 
nuttiger en handiger manier in het dagelijks leven kunnen inpassen,’ 
aldus dr. Mary Helen Immordino-Yang, universitair hoofddocent 
psychologie, onderwijs en neurowetenschappen aan het Brain and 
Creativity Institute van de universiteit van Southern California. ‘We 
moeten de online werelden leren managen, zodat we die op een zin-
volle manier kunnen gebruiken zónder dat ons enorme potentieel 
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eronder lijdt. We moeten zien uit te vogelen hoe we ze het best kun-
nen aanwenden en er waar nodig zinnig gebruik van maken.’

We zouden er goed aan doen om pas op de plaats te maken en 
tegen onszelf te zeggen: ‘Hé, wacht eens even. Moet je kijken waar 
we door onze telefoons en tablets zijn beland. Willen we die kant 
eigenlijk wel op?’ Veel sociale contacten zijn erg fijn, maar niet als je 
daardoor van jezelf vervreemdt. Strategisch leren omgaan met de 
manier waarop we alle apparatuur in ons leven inpassen op een zo-
danige wijze dat het ten goede komt aan onze creativiteit en ons 
begrip voor elkaar, betekent dat we allereerst moeten toegeven wat 
de werkelijke impact van al die interactieve technologie is. Want als 
je eenmaal kritisch en eerlijk naar je eigen gedrag durft te kijken, 
kun je daarna op een doelgerichte, vastberaden manier de gevolgen 
ervan aanpakken. Door beter te snappen hoe verschillend al die ap-
paraten én je hersenen werken, kunnen gewone zielen zoals jij en ik 
de tech-industrie duidelijk maken dat er digitale tools moeten ko-
men waar we in ons dagelijks leven écht iets aan hebben – in plaats 
van dat we er alleen maar nog meer ballen in de lucht door moeten 
houden.

Uit al mijn onderzoek is me inmiddels één ding heel duidelijk: we 
snakken naar meer tijd en rust voor reflectie, we verlangen naar balans 
en een leven dat om geluk en nieuwsgierigheid draait. En dat is dus 
precies waar de Bored & Brilliant Challenge over gaat. Het is een 
persoonlijke handleiding waar iedereen gebruik van kan maken, een 
middel om digitale zelfregulering aan te leren en bewuster bij je digi-
tale bestaan stil te staan.

Hoe kun je dit boek het best lezen?

Toen we met de Bored & Brilliant Challenge begonnen, had ik niet 
verwacht dat mensen er behoefte aan zouden hebben dat ik ging dic-
teren wat ze aan hun gedrag moesten veranderen. Ik ging ervan uit 
dat ze de voorkeur gaven aan adviezen en opdrachten die ze naar ei-
gen inzicht konden invullen. Maar dat had ik dus mis. De meeste 
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deelnemers wilden specifieke, gedetailleerde instructies, zodat ze ook 
wisten wanneer ze die correct uitvoerden. Ik moet bekennen dat ik 
toentertijd zelf ook niet precies doorhad wanneer ik een opdracht 
juist, verkeerd of maar half uitvoerde. Maar nu ik alle opdrachten zelf 
heb uitgeprobeerd en aan de hand van de feedback van de eerste 
groep b&b-deelnemers hier en daar wat heb aangepast, heb ik het 
hele programma in een aantal duidelijke, effectieve stappen kunnen 
onderverdelen. (Toch zou ik je willen aanraden om de stappen zo 
nodig naar eigen inzicht aan te passen.)

Bored & Brilliant bestaat uit zeven uitdagende opdrachten, ofte-
wel challenges, die vanaf hoofdstuk 2 telkens aan het eind van elk 
hoofdstuk staan. Het idee is dat je je weer gaat leren vervelen. Om dat 
te kunnen krijg je stap voor stap inzichten in hoe jij je tot alle techno-
logie verhoudt en op welke terreinen je hersenen en de techniek met 
elkaar in conflict kunnen komen. Je kunt zelf experimenteren met 
verschillende methoden om meer mentale ruimte te creëren en zowel 
diepgaander als productiever te kunnen nadenken. Ten slotte krijg je 
hulp bij het stimuleren van je creativiteit en een handig zetje in de rug 
om op een dieper niveau te leren nadenken.

Ik raad je aan het boek allereerst gewoon te lezen zónder de op-
drachten uit te voeren. Lees het in je eigen tempo en neem de inhoud 
tot je. Heb je het boek eenmaal uit, kies dan een keer een week uit 
(maar wacht er niet te lang mee) waarin je met de opdrachten aan de 
slag kunt en elke dag één uitdaging aangaat. Mocht je een van de 
opdrachten (of meerdere, of allemaal) langer dan die ene dag willen 
volhouden, dan juich ik dat natuurlijk alleen maar toe!

Je zult erachter komen dat sommige opdrachten veel gemakkelij-
ker zijn dan andere. Sommige zullen bijna als vanzelf gaan, bij an-
dere zal het echt even slikken zijn. Maar wat er ook gebeurt, ik kan 
je verzekeren dat het tot een verandering zal leiden (al is het maar 
iets piepkleins zoals dat je elke dag zes minuutjes minder op je mo-
biel kijkt). Een hoge hr-manager schreef ons dit nadat hij aan de 
Challenge had meegedaan: ‘Ik had er eerlijk gezegd weinig fiducie 
in, maar je hebt me weten te bekeren. Ik ben altijd op zoek naar 
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andere manieren van denken en nieuwe manieren om dingen te 
doen. Nou, ánders was het zeker, maar het was het absoluut waard.’

De b&b Challenge kan zowel voor jouzelf als voor een hele groep 
een behoorlijke eyeopener zijn. Je zou dus kunnen overwegen je fa-
milie, vrienden of collega’s uit te nodigen om de opdrachten samen te 
doen. Uiteindelijk maakt het niet uit waarom of hoe je de b&b Chal-
lenge precies uitvoert, als je het einddoel maar voor ogen houdt: om 
nieuwsgieriger, creatiever en gelukkiger in het leven te staan. Wees 
dus niet te streng voor jezelf. Voer de stappen een voor een uit en kijk 
gewoon wat er gebeurt.

PS Wat houdt creativiteit en genialiteit nu precies in? 

Wat is ‘creatief denken’ nu eigenlijk precies? Je ideeën hoeven heus 

niet wereldschokkend te zijn om ze creatief te kunnen noemen. 

Misschien bedenk je wel een manier om je puberzoon of -dochter te 

helpen met de stress voor een wiskundeproefwerk of verzin je 

eindelijk hoe je je meubels goed kunt neerzetten in je huiskamer, 

die een wat merkwaardige vorm heeft. In het verleden bestonden 

mijn doelen onder meer uit ideeën bedenken voor mijn radio

programma en mijn zoon helpen met het maken van nieuwe 

vrienden op zomerkamp. Wat je ook bedenkt, laten we hierbij 

afspreken dat het sowieso nuttiger is dan het volgende level in 

Candy Crush bereiken. En nog even iets wat betreft dat geniale: ik 

heb het dus niet over het niveau van iemand als Stephen Hawking 

hè, maar gewoon over ruimte creëren zodat je jouw cognitieve 

vaardigheden optimaal kunt benutten.
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De zeven stappen van de b&b Challenge

Uitdaging 1: observeer jezelf

Je gaat om te beginnen je eigen digitale gewoonten bijhouden – en 

ik vermoed dat de uitkomst daarvan behoorlijk schokkend zal zijn.

Uitdaging 2: onderweg? Berg alle apparaten dan op

Ben je op weg ergens naartoe: zorg er dan voor dat je telefoon uit 

het zicht is – dus niet al lopend een berichtje tikken!

Uitdaging 3: las een fotoloze dag in

Geen foto’s van je maaltijd, je kitten of je kinderen – echt helemaal 

niks!

Uitdaging 4: verwijder die ene app

Kies één app waar je echt niet zonder kunt, en verwijder die. (Maak 

je geen zorgen – dat overleef je heus wel.)

Uitdaging 5: doe alsof je op vakantie bent

Stel een outofofficemelding in terwijl je in werkelijkheid gewoon 

doorwerkt.

Uitdaging 6: geef je ogen de kost

Maak je de kunst van het observeren en opmerken weer eigen.

Uitdaging 7: de Bored & Brilliant Challenge

Als bekroning op alle oefeningen ga je je nieuwe ‘vervelingsvaar-

digheden’ gebruiken om stil te staan bij wat je met je leven wilt en 

nieuwe ambities formuleren.

awb_Een_pleidooi_voor_verveling_proef3.indd   25 12-02-18   07:52




