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tekenis”, betoogt Svendsen. En: “Misschien heeft Blaise 

Pascal (christen-filosoof, red.) wel gelijk dat de mens zonder 

God gedoemd is tot verveling.” Iets dergelijks meent ook de 

Rotterdamse filosoof Awee Prins, auteur van het boek Uit 

verveling als hij in een interview in dagblad Trouw zegt: “Het 

leven is één grote strijd tegen de verveling. We proberen ons 

voortdurend te vermaken, maar vervelen ons eigenlijk te plet-

ter. […] We zijn voortdurend op zoek naar het interessante en 

denken dat de verveling dan wel verdwijnt. Iets wat volgens 

Prins op dieper niveau te maken heeft met het verlies van de 

zin van het leven in de samenleving. “Dat wat Nietzsche sa-

menvat in het adagium ‘God is dood’.”  

PLAN B
Met die informatie verwordt mijn verveelde zoon op de bank 

ineens een immens probleem, we vierden immers nog maar 

enkele weken geleden de geboorte van de Redder. Over be-

tekenis gesproken. “Maak je niet druk”, stelt pedagoog en 

speltherapeut Dineke Bent gerust. “Ik kom vrijwel geen kin-

deren tegen die zich vervelen zoals volwassenen dat doen.” 

Bent is naast haar werk in de praktijk als docent en onder-

zoeker verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede, in het 

bijzonder rondom het lectoraat Jeugd en Gezin. “Verveling 

heeft bij kinderen een andere oorsprong. Ze willen bijvoor-

beeld heel graag een computerspel spelen, maar dat mag 

niet. Dan hebben ze tijd nodig om tot nieuwe ideeën te ko-

men. Tijd om te schakelen naar de nieuwe werkelijkheid 

waartoe ze zich moeten verhouden. Kinderen hebben geen 

plan B. Dat ziet er vanuit ons volwassen perspectief mis-

schien uit als verveling, maar de tijd tussen plan A en B is 

voor kinderen vooral een mooi leermoment. Een moment 

waar ouders soms wat meer ruimte aan mogen geven. Vanuit 

onze calvinistische roots verlangen we van onze kinderen 

vaak dat ze goed hun best doen, bezig zijn. Maar iedereen 

heeft lummeltijd nodig, kinderen ook.” 

LEVENSBEHOEFTE 
Het wordt volgens Bent een ander verhaal als een kind echt 

niet tot spelen komt. “Dan is er wel iets aan de hand. Kinderen 

met hechtingsproblemen bijvoorbeeld kunnen niet spelen. 

ALS OUDER KUN JE  

DAT GEHANG DEELS  
TOELATEN, MAAR ER 

ZIJN OOK GRENZEN

KINDEREN HEBBEN TIJD 

NODIG OM TOT NIEUWE 
IDEEËN TE KOMEN

Maar het kan ook zijn dat het speelgoed te veel of te weinig 

uitdaging biedt, of niet aansluit bij de interesses. Of dat het 

kind fysiek iets onder de leden heeft. Een kind dat zich nor-

maal ontwikkelt, speelt namelijk altijd. Spelen is één van de 

levensbehoeften van kinderen en helpt hen onder meer om 

ervaringen te verwerken, plezier te hebben en contact te ma-

ken met hun omgeving.”

GRENZEN
“We spreken nu over kinderen in de basisschoolleeftijd”, be-

nadrukt Bent, pubers vervelen zich natuurlijk wel. Ze hangen 

op de bank en hebben soms niet eens energie om hun tenen 

maar te bewegen. Ook dat is normaal. Het boek Het puber-

brein beschrijft heel goed hoe dat in zo’n tienerhoofd werkt. 

Als ouder kun je dat gehang deels toelaten, maar er zijn ook 

grenzen nodig. Anders komt er geen eind aan dat rondhan-

gen. Onlangs had ik voor het lectoraat een interview met een 

puber. Om 11.00 uur was ik bij het gezinshuis, waar de ge-

zinshuismoeder de puber meteen uit bed trok. Dat gaf een 

hoop irritatie, maar was een prima grens: 11.00 uur is een 

heel normale tijd om op te staan.”

Terug naar mijn vijfjarige. Heeft zijn gehang ook grenzen? 

“Geef hem de tijd om een en ander te herordenen in zijn 

hoofd”, zegt Bent. “Je kunt hem eventueel helpen door meer-

dere keuzes aan te bieden van dingen die hij kan gaan doen. 

En is hij boos, teleurgesteld of verdrietig omdat plan A niet 

lukt? Geef ruimte aan die emoties en help ze waar nodig te 

reguleren. Als het je kind eenmaal is gelukt om aan plan B te 

beginnen, kun je dat benoemen zodat hij ontdekt: O ja, zo 

kan het ook.”

HOOP 
Kunnen de woorden van Tolstoj, Svendsen en Prins daarmee 

de ijskast in? Nee, zegt psycholoog en orthopedagoog Tamar 

de Vos op opvoedadvies.nl. Geef liever het goede voorbeeld 

als het gaat over omgaan met verveling – en daarmee over 

zingeving in je leven. Nietzsche heeft het tenslotte mis, Jezus 

leeft! Hij is, zoals Opwekking 564 zo mooi bezingt, het doel 

van ons bestaan. En dat mogen je kinderen zien, als ze weer 

eens op de bank hangen. 
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Ora et labora, bid en werk, luidt de beroemde klooster-
regel van Benedictus. Een call to action die nog steeds 
gretig weerklank vindt in de westerse samenleving. Is 
dat daarom dat we maar zo moeilijk kunnen dealen met 
de verveling van onze kinderen?  

Tekst Esther van Lunteren

MAM, 
IK VERVEEL ME

Daar hangt hij op de bank. Zoon van vijf, maar hij had net zo 

goed vijftien kunnen zijn. Rug op het zitgedeelte. Hoofd in 

een onnatuurlijke kreuk. Gezicht op onweer. Een kwartier ge-

leden vroeg hij of ik ‘samen een spelletje wilde doen’. Het 

antwoord was nee. En nu is de zin van het leven voor deze 

vijfjarige even zoek, want “ik wil alleen met jou een spelletje 

doen, de rest is allemaal stom”. 

Ik vind het vervelend dat zoon zich zo verveelt. Nergens zin in 

heeft, zoals het woord ‘vervelen’ door Van Dale wordt ge-

duid. ‘Vervelen is het verlangen naar verlangens’, schrijft de 

Russische schrijver Tolstoj in zijn befaamde werk Anna 

Karenina. En dat is volgens de Noorse filosoof Lars Svendsen, 

auteur van A Philosofphy of Boredom het hoofdprobleem van 

de moderne tijd. “Filosofisch is verveling het verliezen van be-
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