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De vervulling voorbij
De leegte van de volheid
en de volheid van de leegte
Karen M.
Hamaker-Zondag©
Het uitzoeken en uitwerken van een onderwerp was vroeger veel omslachtiger dan vandaag de dag. Internet was er nog niet, voor informatie moest
je moeizaam literatuur verzamelen en steeds maar weer de fiets pakken
naar de universiteitsbibliotheek. Nu heb je met een paar muisklikken al
een heleboel aanknopingspunten, en een mailtje naar collega’s om wat
vragen te stellen levert vaak een snel antwoord op. Nee, ik zou dat niet
meer willen missen: veel informatie in een kortere tijd op een makkelijkere
manier!
De tijden zijn in alle opzichten sneller geworden. Kijk je nu terug naar bijvoorbeeld humor
als die van Koot en Bie, die destijds als snel en
lekker provocerend werd ervaren, dan merken
veel mensen nu, als ze het weer terug zien, dat
ze het tempo ervan als veel trager ervaren dan
destijds. We zijn kennelijk allemaal in menig
opzicht meeveranderd. Alles gaat sneller, zelfs
onze bestellingen van internet willen we in
recordtijd bezorgd hebben, en dank zij de
automatisering kunnen we nu ook veel meer
doen in minder tijd. Maar hebben we daardoor
ook meer tijd en ruimte gekregen, meer mogelijkheden tot ontspanning en contemplatie?

Paradoxaal genoeg niet. We kunnen ons hoofd
nog nauwelijks leegmaken, en ook onze dagen
zijn veel voller geworden.
In dit artikel gaan we een paar ontwikkelingen
en achtergronden bekijken, waarvan sommige
op het eerste gezicht niet zo met leegte en volheid samen lijken te hangen, maar in de loop
van het artikel zal de relatie ermee duidelijk
worden.
De voordelen van automatisering
Automatisering heeft ons leven ontegenzeggelijk makkelijker gemaakt en heeft veel voordelen. We kunnen nu dingen doen die we vroeger
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niet zelf konden, en doen dat ook nog eens in
veel minder tijd. Automatisering is een toverwoord geworden, en kunstmatige intelligentie
is op weg dat te worden. We beseffen nog veel
te weinig dat er een prijskaartje aan hangt dat
niet in geld is uit te drukken, maar dat om
niets minder gaat dan om onze levenskwaliteit.
Laten we dat eens bekijken aan de hand van
een eenvoudig voorbeeld.
Zogenoemde cad-programma’s (= computer
aided design) zijn heel vernuftige computerprogramma’s voor architecten en ontwerpers
van bijvoorbeeld auto’s, vliegtuigen, e.d., en
zijn sinds de jaren ’80 enorm verfijnd. Voor
bijv. een architectenbureau heeft dit type
programma’s ontegenzeggelijk veel voordelen,
bijvoorbeeld:
◆ Een veel grotere efficiency: nu kunnen in
een fractie van de tijd die het vroeger kostte
bouwtekeningen worden gemaakt. In minder tijd kunnen er meer opdrachten worden
verwerkt.

◆ Het programma biedt een volledig overzicht van alle details van een project, en het
programma kan alle noodzakelijke berekeningen maken met betrekking tot de bruikbaarheid en belastbaarheid van materialen.
◆ De architect kan meteen zien wat voor gevolgen het voor het hele ontwerp heeft als
hij er een klein detail aan verandert; hij kan
makkelijker experimenteren.
◆ Ook kan het programma uitrekenen welke
variant het energiezuinigst is, of het goedkoopst te produceren, etc.
◆ Hij kan gebruik maken van algoritmen in
het programma en bijvoorbeeld de verhouding vloeroppervlak–raamoppervlak
invoeren. Hij krijgt vervolgens in minder
dan geen tijd een ontwerpvoorstel voor
een gebouw waarin die verhouding tussen
raam- en vloeroppervlakte perfect en efficiHet Simplisties Verbond – Kees van Kooten en
Wim de Bie: humor in een lagere versnelling.
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ënt is uitgevoerd. Dit is een nieuwe manier
van werken in de architectuur, en wordt
parametricisme genoemd. Veel architecten
zeggen dat dit de manier van werken van
nu en de toekomst is. De rekenkracht van
computers is nu meer dan voldoende om
dit allemaal aan te kunnen.
◆ Naar de klant toe is het ook allemaal veel
makkelijker geworden: cad-programma’s
maken met het grootste gemak de mooiste
3-D tekeningen en animaties, zowel van de
buitenkant van de gebouwen als van de binnenkant, en dat werkt heel plezierig in het
contact met de klant of met de aannemer.

◆ Ook fabrikanten van bouwmaterialen hebben veel aan de cad-bestanden, want die
helpen hen weer om de juiste bouwelementen te produceren.
Door de software is het niet langer nodig om

dagen te zitten tekenen, rekenen en puzzelen,
en je hoeft ook niet meer na te denken over
hoe je iets zo kostenbesparend mogelijk kunt
ontwerpen. Heerlijk toch?
Schrijfdansen
Om te begrijpen dat dit een schaduwkant
heeft, gaan we eerst een zijstap maken. Op
28 november 2014 verscheen in de NRC een
artikel onder de kop “„Schrijven is meer dan
letters maken”. Robin de Jong, leerkracht op de
Arentschool in Rotterdam, vertelt hierin over
een ongewone aanpak om kinderen uit groep 3
te leren schrijven.

„Voordat de kinderen met pen en potlood
leren schrijven, maken ze letters van klei. Ze
schrijven letters in scheerschuim op de tafel of
met hun vingers in het zand. Die letters maak
je niet alleen met de hand, je gebruikt er je hele
lichaam bij.”
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Het schrijfonderwijs zelf begint met lessen
‘schrijfdans’, waarbij de kinderen letters met
grote bewegingen in de lucht schrijven; eerst
heel groot, maar daarna worden de bewegingen langzaam kleiner, en het eindigt in het
schriftje. Ook komen er grote vellen papier op
tafel waar ze met verf of krijt enorme letters op
tekenen.
Denken met het lichaam
De essentie van het verhaal is dat het lichaam
en alle zintuigen op een speelse manier
meedoen in het leren schrijven. John Dewey
schreef in 1916 al dat handelen denken is, en
denken handelen.1 „Denken, of het verwerven van kennis, is allesbehalve die passieve
houding die men vaak denkt dat het is.” Onze
hersenen en ons lichaam zijn niet alleen gemaakt van dezelfde materie, hun werking is
veel sterker verweven dan we veronderstellen.
‘Denken’ bestaat, lichamelijk gesproken, uit
een aantal biologische processen. Die beperken zich niet tot de neurale berekeningen in
onze hersenpan, maar bestaan ook uit handelingen en zintuiglijke waarnemingen van ons
hele lichaam.
Deze inzichten zijn verder uitgewerkt in de
theorie van de belichaamde cognitie, die in de
jaren tachtig van de vorige eeuw voet aan de
grond kreeg, en die er, heel in het kort, op wijst
dat voor de ontwikkeling van ons denken,
maar ook die van onze herinneringen en van
onze vaardigheden, lichamelijk handelen en
zintuiglijke perceptie een essentiële rol spelen.
We weten uit onderzoek dat wanneer we
bepaalde vaardigheden met een instrument
opdoen, zoals een timmerman met zijn hamer,
onze hersenen die hamer zullen opnemen in
hun neuronale kaart. Gereedschap wordt op
die manier een verlengstuk van onszelf en in
ons verankerd.
De schrijfdans is in dit licht een fantastische
methode om het denken, begrijpen en ont-

houden van alles wat met schrijven te maken
heeft te bevorderen en te verankeren in onze
hersenen. De pen die we vasthouden wordt
vervolgens een verlengstuk van onszelf en vervat in onze hersenen.
In dezelfde editie van de NRC staat het artikel
„Met pen onthoud je beter wat je noteert”, met
een aantal interessante conclusies uit wetenschappelijk onderzoek. Aan het einde kunnen
we lezen dat voorstanders van het schrijven
met de hánd in plaats van aantekeningen te
maken met de computer, het feit aandragen
dat „handschrijven door de motorische complexiteit meer geheugensporen in het brein
achterlaat dan het simpelere drukken op toetsenbordknoppen. Wie met de hand schrijft,
leert daarom bijvoorbeeld sneller lezen: de
letters komen ‘dieper’ in het geheugen.” 2
Tekenen is een manier van denken
Terug nu naar onze architect met zijn cadprogramma. Hij hoeft dus niet meer te tekenen, de computer doet alles immers, en lekker
snel. Maar juist hierdoor verliest hij ook de
diepere verankering van zijn vak in zijn hersenen. Tekenen is voor een architect tegelijkertijd denken en herinneren, of, zoals filosoof
Donald Schön3 zegt:
„Een architect voert een ‘reflexief gesprek’ met
zijn tekeningen, een gesprek dat tegelijk door
zijn stoffelijkheid een dialoog is met de daadwerkelijke materialen van de constructie.”
In de uitwisseling tussen hand en oog en geest
krijgt een idee al bewegend vorm: van een
creatieve vonk wordt het op deze manier een
materialiseren van de verbeelding. Richard
MacCormac, architect, zegt: „Ik gebruik het
tekenen als een kritisch proces waarin ik dingen kan ontdekken.” Tekenen is dus zélf een
manier van denken.Hierop geeft Nicholas Carr
in zijn onthullende boek De glazen kooi 4 een
verdere toelichting op:
„Schetsen op papier dienen om het vermogen
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van het werkgeheugen te vergroten en stellen de
architect in staat een groot aantal verschillende
ontwerp-opties en -variaties tegelijk te bedenken. Tegelijkertijd helpt de fysieke handeling
van het tekenen doordat deze een sterk visuele
focus verlangt en welbewuste spierbewegingen
bij het vormen van herinneringen voor de lange
termijn. Dat helpt een architect zich eerdere
schetsen voor de geest te halen en zich te herinneren wat het achterliggende idee daarbij was,
terwijl hij nieuwe mogelijkheden uitprobeert.”

Het heeft nóg een risico, want je dóét wel een
aantal dingen, zoals het invoeren van data in
het programma, maar begrijp je nog wel wát je
doet, waar het om gaat, en wat de problemen
precies zijn? Het verband tussen doen en begrijpen dreigt te vervagen.
Innerlijke boosheid
We kunnen dus steeds meer in steeds minder
tijd, onze dag wordt voller aan indrukken.
Maar tegelijkertijd ontstaat er ook meer leegte,

De ‘ouder
wetse’
tekentafel:
gereedschap
met werk
aan de
winkel voor
hand en
hoofd.

Jongere architecten zullen juist door dit gemis
als gevolg van het gemak van automatisering
niet meer alle subtiliteiten van het vak onder
de knie krijgen. Jacob Brillhart verzucht in
een lezing5: „Jonge architecten halen details,
opstandschetsen en delen van muren van de
server, uit eerdere projecten, en zetten die
opnieuw in elkaar”. E.J. Meade verzucht dat als
je in de jaren 80 door architectuurtijdschriften
bladerde, je de hand van de architect herkende.
Nu herken je vooral de gebruikte software.6

maar dan innerlijk. Dat hebben we heel lang
niet in de gaten, want we hebben het tegelijk
ook drukker gekregen met andere zaken, denk
aan sociale media en de druk die de snelle wereld op ons legt door te verwachten dat je ook
meteen reageert op mails en berichten. Nog
afgezien natuurlijk van de complete verslaving
aan sociale media, die zelfs een eigen naam
heeft gekregen: sociobesitas.
Het almaar bezig zijn met je smartphone of
tablet gaat gepaard met een gebrek aan li-
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chaamsbeweging, en hoewel veel mensen een
opmerkelijke snelheid aan de dag leggen met
het tikken van berichten, is het aanraken van
een toets, hoe snel ook, een simpele handeling die weinig van onze hersenen vraagt en
het ook niets brengt. Het verrijkt ons dus niet,
nog afgezien van de vele uren die we opeens
kwijt blijken te zijn als we in die sociale media
zijn blijven hangen zonder dat bewust gewild
te hebben. Uren waarin we geen vaardigheden
hebben ontwikkeld, en niet in contact met

naar jezelf toe, maar kan zich ook richten op de
buitenwereld.
We zoeken uitdaging
Mihaly Czikszentmihalyi, hoogleraar psychologie, schreef in 1990 in zijn boek Flow7 dat
veel mensen last hebben van een merkwaardige paradox: we hebben het liefst vrije tijd,
maar voelen ons tegelijkertijd het gelukkigst
wanneer we op ons werk helemaal kunnen
opgaan in een klus, het liefst een klus die ons

Een huis zoals de
computer dat ‘genereert’ met behulp
van een CADprogramma..

onze werkelijke fysieke en sociale omgeving
hebben gestaan. Ook dat bouwt geleidelijk aan
een innerlijke leegte op.
De psychiater Carl Jung heeft eens gezegd
dat het niét ontwikkelen van je talenten de
kwaadaardigste kiemen zaait. Je eigen onbewuste wordt als het ware boos op je dat je geen
gehoor geeft aan dat waarvoor je in de wieg
gelegd bent. Dat geeft een gevoel van onrust,
van gebrek aan vervulling en een bijbehorende
leegte, en die boosheid kan naar binnen slaan,

uitdaagt. Het volledig opgaan in een activiteit
hoeft overigens niet alleen in een betaalde
baan plaats te vinden. Een hobby waar we in
uitgedaagd worden maakt ons net zo gelukkig.
Er zit een diepe drijfveer in ons allen om
onszelf te verwerkelijken. Jung noemde dat
verwerkelijkingsproces, dat gepaard gaat met
psychische groei, het individuatieproces. Die
diepe drijfveer zoekt uitdaging om ons in alle
opzichten te kunnen laten groeien. Eigenlijk
bevestigt het onderzoek van Czikszentmiha-
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lyi dit. Die uitdaging ligt in steeds complexere
handelingen, het oplossen van ongemakkelijke
problemen en de omgang met mensen. We
gedijen psychologisch dus enorm als we werk
moeten doen dat iets van ons vraagt, waar
we onze tanden in moeten zetten en waar we
verantwoordelijkheden dragen, en waarin we

mede daardoor vaardigheden ontwikkelen.
Automatisering dreigt een deel hiervan weg te
nemen. In onze drang naar efficiency en om
het ons gemakkelijker te maken zien we een
tegengesteld proces in onze psyche: het wordt
voor ons steeds moeilijker om onszelf echt
te ontwikkelen, zowel psychologisch als qua

Lezers in de 16e eeuwse librije van Zutphen uit
1561, een van de weinige nog overgebleven ketting
bibliotheken uit 1561.

Stillezen is een ‘uitdaging’ die de mens overigens
geleidelijk aan heeft moeten leren. Zie daarvoor
o.m. Het Ondiepe van Nicholas Carr.
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vaardigheden. En er is nóg een complicerende
factor. Onderzoek heeft namelijk laten zien dat
veel mensen thuis en in hun vrije tijd er op de
een of andere manier niet toe komen om iets
uitdagends op te pakken.
Onderzoek heeft óók laten zien dat we de neiging hebben om inspanning te vermijden. Dat
hoort kennelijk bij de menselijke aard; maar
voor degenen die een eeuw geleden leefden,
met veel kinderen en zonder sociale voorzieningen, bestond het leven uit heel hard werken
om het hoofd boven water te houden. Toen
kon die neiging niet aan bod komen; men had
gewoon geen tijd over om zijn tijd te verdoen,
en áls je al even rusten kon, dan had je dat ook
hard nodig.
Maar in onze tijd is dat anders. Er zijn veel
meer mogelijkheden dan vroeger om tijd bijna
letterlijk kwijt te raken; ik noemde al de sociale media. Voorheen konden we achter de tv
blijven hangen, of steeds maar weer gaan (fun)
shoppen om verveling te ontlopen. Vandaag de
dag weten we dat sociale media er een macht
aan vluchtwegen aan hebben toegevoegd.
Onbewust bekwaam
Op je werk nemen computers inmiddels veel
dingen over die voorheen tijdrovend en ingewikkeld waren en veel van je vroegen. Waar
blijft de uitdaging? We ontwennen de inspanning en zijn ook veel minder betrokken bij de
dingen die we doen. Nicholas Carr8 schrijft:
„Hoe meet je de kosten van het verloren gaan
van de wil om moeite te doen, om je ergens
betrokken bij te voelen, van een afnemende
daadkracht en autonomie, of een subtiele achteruitgang in vaardigheden?”
Het is een rake constatering; zo reageerde iemand die ons belde over de vraag wat je moet
doen om astrologie te leren geschrokken van
het antwoord dat er húiswerk aan te pas komt.
„Is daar dan geen app voor?” was haar vraag.

Nee, daar is geen app voor… Je zult je moeten
inspannen om die vaardigheden aan te leren.
Het is er een voorbeeld van dat je, als je over
de gehele linie onvoldoende wordt uitgedaagd,
kennelijk een drempel overgaat naar het land
van de leegte.
Onbewuste kennis (onbewust bekwaam) is
kennis die we kunnen toepassen zonder er nog
bij na te hoeven denken. We hebben dat ooit
geleerd en zijn door de fasen heengegaan van
bewust weten wat je nog niet kunt (bewust
onbekwaam) naar vaardig (bewust bekwaam)
naar er vanzelfsprekend mee werken (onbewust bekwaam). Maar daarvoor hebben we
wel eerst een tijd aandacht en energie moeten
stoppen in het aanleren van die vaardigheid.
Om echt goed in iets te worden ontkom je
niet aan oefenen, steeds maar weer opnieuw.
Eigenlijk is het heel simpel, want wanneer je
veel oefent, ontstaat er een vanzelfsprekendheid waarbij je je niet meer ingespannen
geconcentreerd op je taak hoeft te richten. Er
vormt zich een automatisme, en dat automatisme brengt je twee dingen. Enerzijds krijgt je
onbewuste meer kans om mee te gaan doen:
je pakt subtiele signalen makkelijker op, en dat
kan je intuïtieve vermogens versterken. Dat
kan je vaardigheden weer versterken, waardoor
je het ‘in de vingers krijgt’, zogenaamde finger
spitzengefühl. En aan de andere kant geeft het
je de ruimte om ook op een bewuste manier
meer betrokken te blijven op wat er om je heen
gebeurt.
Het oefenen van vaardigheden maakt dat je
hersenen veranderen: er vormen zich gespecialiseerde groepen neuronen die maken dat
je steeds sneller en vanzelfsprekender ziet
wat je moet doen, hoe je het moet doen, etc.
Training, oefening en zweten is dus van het
allergrootste belang. En je moet ook blijven
oefenen, of steeds weer je vaardigheden gebruiken, want de scherpte en snelheid nemen
af naarmate je er minder mee bezig bent.
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Mihaly Czikszentmihalyi zei het al: een georganiseerde reeks uitdagingen en een bijpassende set vaardigheden leiden tot een optimale
ervaring en een gevoel van grote bevrediging
uit activiteiten.
Hoe meer gemak, hoe groter de leegte
Kijk eens naar de volgende situaties die zich
rond automatisering voordoen. Je krijgt op je
werk een computerprogramma dat je helpt
om sneller en efficiënter te werken. Maar dat
kan alleen wanneer je je aan de regels van dat
programma houdt, anders komt er niets van
terecht. We moeten onze vaardigheden dus
aanpassen aan de computer.
We hebben ook de neiging om te veel op de
computer te vertrouwen, laten er steeds meer
aan over, en verliezen daardoor onze automatische vaardigheden; we zijn dus niet langer
meer onbewust bekwaam. Dat vertrouwen in
de computer maakt ook dat we onachtzamer
worden, minder opletten, en minder controleren. Omdat het werk doorgaans ook minder
uitdagend is, wordt het ook moeilijker om
geïnteresseerd te blijven.
Daar zit je dan, werkend achter je scherm en
kijkend naar een beeldscherm, tikkend op je
toetsenbord. Dat je handschrift achteruit gaat
is maar een kleinigheid. Erger zijn situaties
waarin de computer het laat afweten en we opeens zelf in snel tempo een probleem moeten
oplossen. En dan mis je de feeling, de vaardigheden en het automatisme. Dit heeft zelfs tot
vliegtuigongelukken geleid, en dat is maar één
van de voorbeelden van de trieste gevolgen
van deze ontwikkelingen.
Het heeft menigeen aan het denken gezet.		
Oefenen, oefenen en nog eens oefenen is dus
het devies. En vooral ook zélf dingen blijven
doen. In dat opzicht is de ontwikkeling van
allerlei hulpmiddelen waar Vivek Haldar,
programmeur bij Google naar verwijst, niet
iets om blij van te worden. En Michael Jones,

ook van Google, wil dat mensen een ‘constante
stroom van begeleiding ontvangen’, denk aan
Google Glass (een draagbare computer in de
vorm van een bril) en dergelijke.
Hoe afhankelijker we van hulpmiddelen worden en hoe schijnbaar gemakkelijker we het
ons maken, des te leger worden we van binnen.
Wie kent nog alle telefoonnummers van vrienden en familieleden uit het hoofd? Vroeger was
dat normaal. Nu staat het in je telefoon en hoef
je alleen op de naam te klikken. Google wilde
mensen helpen met het beter verwoorden
van hun zoekopdrachten door voorbeelden te
geven. Het gevolg was dat mensen nog slechter
geformuleerde vragen gingen stellen; Google
loste het immers voor ze op… We kregen een
Een CAD-keuken: voorgekookte, gelikte precisie.
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spellingscontrole, en in in plaats van daarvan
te leren, bleken mensen slechter te worden in
taal. Geleidelijk aan merken we steeds minder
dat er misschien iets fout is, of dat er een bug
in het programma zit. We raken gewend aan
verslapte aandacht. Dat geldt ook voor mensen
die belangrijke beslissingen moeten nemen…
Wéér die gekke paradox: hoe gemakkelijker
we het ons maken, des te moeilijker pakken
we nieuwe uitdagingen op. Zoals Carr zegt:
„Automatisering wordt juist een struikelblok
voor psychologische automatisering. Doordat ze ons heeft bevrijdt van de regelmatig
terugkerende mentale oefening, heeft ze ons
ook bevrijd van het werkelijke leren.” Een geest
die niet wordt uitgedaagd wordt onachtzaam,
vooringenomen en onbetrokken.
Cognitieve reserve
Het zijn juist het samenspel van lichaam en
geest, de uitdaging en het oefenen van vaardigheden die onze hersenen jong houden en
ons een gevoel van vervulling geven. Neuropsycholoog Erik Scherder maakte in dit licht
bezien een paar interessante opmerkingen
in de televisiedocumentaire Het geheim van
Methusalem van 6 september j.l.: In een college
zei hij tegen zijn studenten:
„Als je kijkt naar studies die gaan over cogni
tieve reserve, gaan over het bouwen van een
cognitieve reserve, dan bouwt u nu aan uw
cognitieve reserve. Uw brein wordt complexer,
u studeert, u doet heel veel dingen erbij, misschien nog een bestuursfunctie, sport, muziek,
en die cognitieve reserve zorgt ervoor dat als u
straks oud wordt, dat u langer beschermd bent
tegen ouderdomsziekten, denk aan dementie.
Die veroudering begint niet op mijn leeftijd
[hij is 66], maar begint eigenlijk vanaf uw
dertigste. En u kunt er dus wat aan doen. Hier
ziet u een studie uit 2009, superleuk om te
zien dat als u langer doorwerkt dat eigenlijk
perfect is. Blijf dingen doen die moeite kosten,

leef niet naar uw leeftijd. Al die dingen doen, al
die weerstanden overwinnen is perfect voor het
ouder wordende brein.” 9
Premature fixatie
Terug weer naar onze architect. Het cad-programma laat hem een prachtig en gedetailleerd
beeld zien, en wekt de indruk dat het werk al
bijna af is. Zo’n beeld, zo’n indruk blijkt in de
praktijk tot gevolg te hebben dat je je al snel –
en vaak veel te snel – op dat ene ontwerp gaat
focussen. Dat heeft ook een naam gekregen:
premature fixatie. De Finse architect Juhani
Pallasmaa maakte zich hierover duidelijk zorgen. In zijn boek The Thinking Hand 10 schrijft
hij dat het toenemend vertrouwen op computers het voor ontwerpers moeilijker maakt om
zich de menselijke aspecten van hun gebouwen voor te stellen:
„De valse precisie en het ogenschijnlijk definitieve karakter van het computerbeeld kunnen
het esthetisch besef van een architect fnuiken,
en zullen leiden tot technisch indrukwekkende,
maar emotioneel steriele ontwerpen.”
Een gebouw moet ergens ‘leven’, mensen moeten er in wonen. Wat doet het met de bewoner?
Een kind van zeven op je nek…
Als we niet uitkijken, worden we slaven van
onze computers en afhankelijk van de ideeën
die de programmeur in de software heeft
gestopt. Programmeurs proberen voor ons te
denken, en dat is lang niet altijd in de richting
die we willen. Bij sommige smartphone apps,
zoals WhatsApp, wordt een link automatisch
gekopieerd wanneer je er lang op drukt. De
programmeur denkt dus voor ons en denkt
dat we dát willen. Maar misschien wil je er wel
heel wat ánders mee. Er zit niets anders op
dan er minder lang op te drukken. We passen
ons ongemerkt aan de beperkingen van het
programma en het apparaat aan, en zijn niet
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Langdurig met gebogen nek zitten of staan vormt
een grote belasting van de nekwervels en -spieren.
Ons hoofd is gemiddeld 4,5 tot 5 kilo met de lijn
van de oren over de schouders. Voor iedere 2,5
cm. kanteling naar voren, verdubbelt dit gewicht.
Tekening en foto spreken duidelijke taal. Langdurige overbelasting leidt tot wat wel een ‘tekstnek’
of ‘tabletbochel’ wordt genoemd. En tot erger!
eens geneigd om verder te kijken. We buigen
er zelfs letterlijk ons hoofd voor – kijk maar
eens hoe iedereen naar beneden kijkt, naar zijn

smartphone of tablet. We ketenen ons op twee
manieren: de verslaving aan de sociale media
is er één. Maar dat we er létterlijk een zware
last mee op onze schouders nemen, daar staan
maar weinig mensen bij stil.
Dr. Kenneth K. Hansraj, orthopedisch chirurg
en ruggedokter, publiceerde een alarmerend
artikel in 201411 waarin hij stelt dat het voor je
rug het beste is wanneer je oren zich, verticaal
gesproken, in lijn met je schouders bevinden
en je schouders recht staan. Zodra dat niet
meer het geval is, zet je je rug onder druk, en
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dat heeft vroegtijdige slijtage en degeneratie,
met zelfs de noodzaak tot operatief ingrijpen
tot gevolg. Hanraj schrijft dat de evolutie ons
lichaam zó heeft gevormd dat we het beste
kunnen functioneren zónder bureaustoelen,
mobiele telefoons, etc.
Ons hoofd weegt tussen de 5 en 10 kilo, afhankelijk van onze leeftijd en onze lengte. Zodra
je je hoofd met 15 graden voorover kantelt,
staat de druk die het hoofd op de nekwervels
uitoefent al gelijk aan 12 kilo. Bij een kanteling van 30 graden wordt dat 20 kilo, en een
kanteling van 60 graden verhoogt de druk tot
30 kilo. Denk je even in, 30 kilo is even veel als
gewicht van een kind van ongeveer 7 jaar. Dat
zeul je dus eigenlijk mee op je nek als je in die
houding met je smartphone bezig bent.
Hansraj maakte een sommetje: als je twee
uur per dag met je smartphone of tablet bezig
bent, heb je je nek tussen de 700 tot 1400 uur
per jaar onnodig zwaar belast. Voor middelbare scholieren is het nog erger, die kunnen
voor ze van school af zijn wel tot 5000 uur
komen. Tegen de tijd dat ze naar de universiteit gaan hebben ze er mogelijk al 10.000 uur
aan overbelasting van hun nek op zitten…
Steeds meer jonge mensen ontwikkelen ernstige rug- en nekklachten, zoals een bochel of
hernia, door het veelvuldig gebruik van hun

smartphone. Vooral jongeren zijn letterlijk vergroeid met hun telefoon.12
Waarom makkelijk
als het ook moeilijk kan?
Een ontmoedigend verhaal? In zekere zin
wel, want we hebben immers de leegte van
de volheid en de volheid van de leegte besproken: volle dagen, nergens tijd voor, en
toch geen vervulling van ons potentieel. Dat
is iets waar we alert op moeten zijn. Gelukkig
zijn er steeds meer mensen die beseffen dat
we een nieuwe richting op moeten om weer
echte volheid in ons leven te brengen. Eenvoudige dingen als de schrijfdans en scholen in
Denemarken die kinderen voor een groot deel
in de natuur lesgeven zijn enkele van de vele
voorbeelden dat het ook anders kan. En net nu
ik de laatste zinnen van dit artikel schrijf, krijg
ik een artikel binnen van Nikhil Sonnad met
de sprekende titel: Forget easy-to-use design.
Choose something hard instead.12 Hij breekt
een lans voor het gebruik van moeilijke gereedschappen: laten we ophouden te verwachten dat software alles voor ons doet, en laten
we onze hersens weer aan het werk zetten.
Nee, automatisering en de computer zou ik
voor geen prijs meer willen missen. Zonder

Mantra 17 – LEEGTE EN VOLHEID

14
deze nieuwe mogelijkheden had ik dit artikel
niet kunnen schrijven, en kan ik mijn grote
honger naar informatie niet stillen. Maar ik
ben me er heel erg van bewust dat computers
grillige goden zijn, en dat ze ons er juist dóór
alle mogelijkheden van weerhouden om onze
innerlijke weg te bewandelen. Je kunt het ook
omdraaien en heel dicht bij jezelf blijven, en
van daaruit bepalen welke rol je de computer tot en met sociale media in je leven wilt
geven. Zo lang jij zelf blijft denken, bewegen, je
zintuigen gebruiken en werkelijke menselijke
contacten blijft onderhouden, is de huidige
tijd een tijd met onnoemelijk veel mogelijk
heden voor jouw individuatieproces.
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