Waarom is zelfs de stoerste bink soms verlegen?

De ziekte
van

Schroom
Je komt op een feestje waar je niemand
kent. Je baas geeft jou opeens het woord.
Of de knappe stagiair vraagt iets aan je.
Daar sta je dan, blozend als een kleuter.
Waarom is iedereen weleens verlegen?
TEKST MELANIE METZ
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Op zich is er niets mis mee. Het
is alleen een probleem als het je
belemmert

D

aar sta je dan, in je netste feestkleding, op
de verjaardag van een vriend in een hip
café. Hij heeft flink uitgepakt met een
dj en veganistische hapjes. Is dat Katja
Schuurman? Ze valt een bekende youtuber
om de nek, kom hoe heet-ie. Hm, iedereen kent elkaar
hier kennelijk al. Jij kent niemand. Ze dragen allemaal
sneakers, terwijl jij hier in je keurige pak staat. Goed,
eerst maar eens een drankje. Je schuifelt richting de
gin-tonicbar. Als je maar geen impopulaire sukkel lijkt
omdat je niemand kent, schiet het door je heen. Een
sukkel in veel te nette kleren.
Verlegenheid kan je zomaar naar de keel vliegen. Op
een feestje, maar ook op je werk. Als je onverwachts
in een vergadering om je mening wordt gevraagd
(‘eeuhm...’), of als de knappe stagiair vraagt om nietjes
en jij met een rood hoofd in je bureaula zoekt en je
koffie omgooit. Door verlegenheid verandert een
weldenkende volwassene soms in een blozend
schoolmeisje. Waarom kun je, zomaar uit het
niets, verlegen worden? Heeft iedereen daar
last van? En hoe erg is dat nou helemaal?

Pas op, een beer!

‘Iedereen heeft inderdaad weleens, in meer
of mindere mate, last van verlegenheid’, zegt
Janna Marie Bas-Hoogendam, neurowetenschapper aan de Universiteit Leiden en het
Leids Universitair Medisch Centrum. Ze doet
onderzoek naar sociale angst, ofwel: extreme
verlegenheid. Waar komt die vandaan? Vermoedelijk is
het de schuld van de evolutie. Om te kunnen overleven
was het belangrijk je niet halsoverkop in nieuwe situaties
te storten, legt Bas-Hoogendam uit. ‘Voorzichtigheid
was nodig. Want stel dat er een beer uit de bosjes
kwam.’ Vandaar dat je op een feestje eerst op verkenning wilt. ‘Je kijkt: wat voor sfeer is het, wie zijn er
allemaal? Hoe moet ik mij hier gedragen?’ Dat is heel
normaal. En ooit was het ook heel nuttig, als je niet
opgegeten wilde worden door gevaarlijke dieren.

het boek Laat ze maar denken (2017). ‘Waar die angst
voor afwijzing vandaan komt, daar zijn veel theorieën
over.’ Een andere theorie die gebaseerd is op de evolutie
ziet de mens als ‘groepsdier’. ‘Omdat mensen in groepen
leefden, wilden ze niet uitgesloten raken’, zegt Faltin.
In je uppie had je als oermens weinig kans om te over
leven. Daarom zijn we nog steeds bang om buiten de
groep te vallen. Vandaar dat je tijdens een vergadering
op je werk doodsbenauwd kunt worden: je wilt niet
afgaan tegenover je groepsgenoten, in dit geval je collega’s. Je moet dan snel iets bedenken om te zeggen. Zeg
ik niets verkeerds? Je wilt tenslotte niet negatief beoordeeld worden, als sociaal wezen.
De schroom wordt nog erger als er een bepaald belang
speelt, zegt Bas-Hoogendam. ‘Als iemand die jij leuk
vindt tegen je praat, zoals de knappe stagiair, dan hoop
je dat hij jou ook leuk vindt. Als je baas je iets vraagt,
dan hoop je dat je contract wordt verlengd.’ In beide
gevallen is het extra belangrijk dat je geen modder
figuur slaat. Anders kun je naar je date of naar je
contract fluiten.

Introvert type

Toch heeft niet iedereen evenveel last van verlegenheid.
Mensen met een introverte persoonlijkheid trekken zich

Eigenlijk is onze verlegenheid zijn schuld.

Hoe belangrijker, hoe verlegener

‘Het heeft allemaal te maken met een angst voor afwijzing’, zegt Rob Faltin, psychotherapeut en schrijver van
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De mening van mensen is niet bepaald gevaarlijk.
En toch zijn we er soms bang voor

Tem die verlegenheid

V

olgens psychotherapeut Rob Faltin
is ongemakkelijke situaties uitlokken
een goede remedie tegen ongezonde
verlegenheid. Hij somt in zijn boek Laat ze
maar denken ‘exposure-oefeningen’ op, om
afwijzing juist uit te lokken. Daardoor merk
je dat het allemaal zo erg nog niet is.
77Expres iets doen om kritiek te krijgen op
je werk (zoals te laat komen).
77 Bij een kassa doen alsof je je geld niet
kunt vinden.
77 Je hoofd rood opmaken voor een mega
bloos-effect.
77 Expres een vlek op je overhemd maken.
77 Expres een domme vraag stellen.
77 Traplopen vóór een spannende situatie
of je te warm aankleden, zodat je een
zweethoofd krijgt.

40

Quest Psychologie

Door jezelf expres in een
ongemakkelijke situatie
te manoeuvreren, kun je je
verlegenheid overwinnen, zegt
psychotherapeut Rob Faitin.

Door een angstig kind te stimuleren
om nieuwe dingen uit te proberen,
kun je verlegenheid al vroeg temperen
meer aan van de mening van anderen en zijn daardoor
terughoudender. Waarom is de een introverter dan de
ander? Dat ligt aan meerdere factoren. ‘Deels kan ver
legenheid aangeboren zijn’, zegt Bas-Hoogendam. Dat
heeft met temperament te maken: hoe je van nature
reageert op nieuwe situaties. ‘In onderzoeken met
baby’s zie je al variatie in temperament. Het ene kindje
is erg geïnteresseerd als er iets nieuws gebeurt.’ Zo’n
kind zal later waarschijnlijk niet snel zenuwachtig
worden in nieuwe situaties en van andere mensen.
Een baby die juist wegkijkt of gaat huilen bij nieuwe
gebeurtenissen, heeft een grotere kans om als volwassene ook angstiger te zijn in sociale situaties. ‘Al kan
dat in de loop der tijd door opvoeding nog veranderen’,
zegt Bas-Hoogendam. ‘Als ouders een angstig kind
stimuleren om toch nieuwe dingen uit te proberen,
dan kan de verlegenheid een stuk minder worden.’
Andersom kan een nare ervaring, zoals pesterij, een
niet-angstig kind alsnog verlegen maken.

Enge spinnen en mensen

Op zich is er met een beetje verlegenheid niets mis.
Maar ben je echt als de dood voor contact met andere
mensen? En doe je er alles aan om anderen te vermijden?
Dan heb je misschien een sociale-angststoornis. ‘Mensen kunnen daardoor erg beperkt worden in hun leven’,
legt Bas-Hoogendam uit. ‘Soms komt zo’n stoornis al
in de puberteit naar voren. Dan kiezen jongeren geen
opleiding die ze leuk vinden, maar eentje waarbij ze zo
min mogelijk sociaal contact hebben.’ Iemand met een
sociale-angststoornis kan zich enorm zorgen maken
over een gewone ontmoeting met een nieuwe persoon
uit angst om negatief te worden beoordeeld. Zag hij
me blozen? Vond zij me raar? Bas-Hoogendam: ‘Dat
kan nog heel lang doorwerken.’ Met die stoornis is
de drempel om hulp te zoeken hoog, juist door die
schaamte voor wat de ander denkt. ‘Een sociale-angststoornis komt daardoor vaak pas aan het licht door
een ander probleem, zoals depressiviteit of een alcoholverslaving’, weet Bas-Hoogendam. ‘Want met een
glas wijn op wordt het een stuk gemakkelijker om
met mensen om te gaan.’ En dat kan van kwaad tot
erger gaan.

Als je alles uit de kast trekt om
contact met andere mensen te
mijden, dan is hulp zoeken wijs.

Toch is het best vreemd, bang zijn voor mensen. De
mening van anderen is niet bepaald gevaarlijk, toch?
‘Normaal gesproken is angst nuttig om te kunnen
overleven, als waarschuwing voor gevaar’, zegt BasHoogendam. Maar een angststoornis is irrationeel.
Een sociale-angststoornis lijkt wat dat betreft op
spinnenangst of hoogtevrees. ‘Je weet best dat je
niet zomaar van een toren af valt, en een spin doet
ook meestal niets. Toch ben je daar angstig voor.’ Zo
kun je dus ook doodsbenauwd zijn voor de mening van
anderen, terwijl je weet dat je er niet aan doodgaat.

Hé makker!

Wat kun je doen om verlegenheid te temperen? Volgens
Bas-Hoogendam helpt het om de boel te relativeren.
‘Alle nieuwe situaties zijn moeilijk, je kunt beter denken:
nou ja, dan ga ik maar zweten en blozen.’ Het helpt ook
om niet te veel te focussen op jezelf en of je al dan niet
onhandig uit je woorden komt, of een rood hoofd krijgt.
‘Daardoor heb je minder oog voor de mensen om je
heen. Je kunt beter je aandacht op anderen richten.’
‘Met verlegenheid is op zich niets mis’, zegt therapeut
Faltin. ‘Het is alleen maar een probleem als het jezelf
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De mens is altijd een groepsdier geweest. Nog steeds
zijn we bang voor afwijzing door de groep

belemmert.’ Stel, je neemt niet graag het woord tijdens
een vergadering. Als het niet hoeft, dan doe je het ook
niet. Ook Bas-Hoogendam vindt een beetje schroom in
nieuwe situaties niet gek: ‘Als je op een feestje waar je
niemand kent iedereen op de schouders slaat en roept:
‘Hé makker!’, dan is dat een beetje raar.’

Gezonde verlegenheid

Maar wat als je wel graag eens het woord wilt nemen
tijdens een vergadering? Of op een feestje niet zenuwIntroverte mensen gaan
het liefst stilletjes op in
de omgeving.

achtig bij de gin-tonicbar wil blijven plakken? Volgens
Faltin is de beste manier om van die verlegenheid af te
komen: ‘Ga de strijd aan.’ Lukt dat niet, dan kun je hulp
zoeken. Je hoeft dan niet meteen in therapie. ‘Er zijn
veel goede zelfhulpboeken over geschreven.’ Faltin gaat
voor zijn therapieën vaak met cliënten op stap en doet
oefeningen waarbij ze in nogal gênante situaties terechtkomen. ‘We gaan bijvoorbeeld voor de Blokker staan en
vragen aan een voorbijganger: ‘Weet u waar de Blokker
is?’’ Je lokt daarmee afwijzende reacties uit. Mensen
kunnen je dan uitlachen, of kwaad worden om zo’n
onzinnige vraag. Daardoor leer je dat een afwijzing
van een ander zo erg niet is. ‘Je gaat er niet dood aan.
Het is vervelend, maar je kunt het aan.’ Daardoor neemt
de angst af en durf je uiteindelijk meer. Dat kun je best
eens zelf uitproberen, tipt hij. Merk je dat je sociale
situaties gaat vermijden, terwijl je die eigenlijk wel leuk
vindt? ‘Dan moet je niet schromen om hulp te zoeken,
bijvoorbeeld via de huisarts’, zo benadrukt ook BasHoogendam, ‘al is dat nog zo moeilijk.’
En op een feestje? Als je op een feest bent om mensen
te ontmoeten, dan moet je niet alleen bij de drankjes
blijven staan. ‘Ga praten met mensen’, zegt Faltin,
‘Het liefst juist met iemand die je zenuwachtig maakt.’
Dus: maak even een praatje met Katja Schuurman of
die bekende youtuber. Dan merk je vanzelf dat het best
meevalt allemaal. En wie weet zijn zij ook wel verlegen.
Net zoals iedereen. Q

melanie.metz@quest.nl

Bedeesd brein

V

erlegenheid is in je brein te zien. Janna Marie
Bas-Hoogendam, neurowetenschapper aan
de Universiteit Leiden, doet onderzoek naar
extreme verlegenheid, oftewel sociale angst. Daarbij
kijkt ze ook in de hersenen van mensen uit extreem
verlegen families. Alle verlegen familieleden gingen
onder de scanner. Daar lazen ze via een spiegel op
een schermpje over bepaalde gênante situaties.
Zoals? Bas-Hoogendam vertelt: ‘Je bent een taart
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aan het bakken met vrienden. Dan verwissel je per
ongeluk de suiker met zout. Hoe voel je je dan? Of:
je struikelt op het strand over iemands been.’ Het
resultaat? ‘Extreem verlegen mensen reageerden
heftig op zulke verhalen. Op de hersenscan was
duidelijk activiteit te zien in de gebieden die met
sociaal gedrag te maken hebben, zoals de prefrontale kwab in het voorhoofd, en de rechtertemporale kwab, net boven je oor.’

Liever verlegen

V

Hoe verlegen
ben jij? Test het op
quest.nl/verlegen

erlegenheid is, zolang het bij een
beetje schroom op een feestje
blijft, geen slechte eigenschap.
Toch zijn extraverte fuifnummers vaak
het populairst. Tenminste, hier in het
Westen. Dat is namelijk sterk cultureel
bepaald. In Aziatische landen, zoals
China, worden bescheidenheid en
verlegenheid veel meer gewaardeerd
dan luidruchtig gebral. Dat komt grotendeels door de invloedrijke Chinese
wijsgeer Confucius, die leefde in de
vijfde eeuw voor Christus. Hij sprak
veel over de ‘deugd van bescheidenheid’ die zijn verzameld in het boek
Gesprekken van Confucius. Zo zegt hij:
‘Een superieur mens is bescheiden in
spraak, maar excelleert in zijn daden.’
Oftewel, geen woorden, maar daden.
En: ‘Hij die spreekt zonder bescheidenheid, spreekt geen goede woorden.’

Ga nou maar gewoon met
haar praten. Je zult zien
dat het best meevalt.
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