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BELG GEBRUIKT LUSTIG MIDDELVINGERS EN CLAXONS IN HET VERKEER

«Zelfs braafste huismoeder
kan furie worden»

Bumperkleven, een opgestoken middelvinger of uitstappen
om iemand de huid vol te schelden: de Belgische bestuurder
wordt steeds agressiever in
vergelijking met de rest van
Europa, zo concludeert een
enquête van verkeersinstituut
Vias. Met dank aan ons drukke
wegennet. «In de auto komen
onze meest primitieve driften
naar boven», aldus verkeerspsycholoog Geert Tertoolen.
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• NINA DILLEN •
Het korte lontje van de Belg achter
het stuur is nog korter geworden het
voorbije jaar. Dat blijkt uit een
enquête over verkeersagressie van
verkeersveiligheidsinstituut Vias in
elf Europese landen in 2018. Knipperende lichten en gevloek achter
het stuur nemen in heel Europa toe,
maar in ons land is de stijging het
opvallendst. Zo drukte vorig jaar
63% van de Belgische chauffeurs
weleens overdreven dramatisch op
de claxon om ongenoegen te uiten,
terwijl dat in 2017 nog 53% was. Enkel de Spanjaarden (66%) overtreffen ons op dat vlak. En maar liefst
15% van de Belgische bestuurders
stapte vorig jaar effectief uit de
wagen ‘om het even uit te klaren’. In
2017 was dat nog maar 10%.

We zijn een heel
dichtbevolkt land.
Er zijn maar bitter weinig
rustmomenten op ons
wegennet. Dat jaagt de
Belgische bestuurder op
STEF WILLEMS (VIAS)

waardoor er sneller discussie ontstaat. Ook worden mensen over het
algemeen mondiger. Sociale media
en het constant bereikbaar zijn,
zorgen ervoor dat we continu
geprikkeld zijn. Dat maakt ons opgejaagder en ongeduldig, wat meer
agressie uitlokt.»
Het stereotype van de volgetatoeeerde macho die het hele kruispunt
blokkeert voor een scheldpartij
klopt overigens niet. Getuige daarvan is Ingeborg (zie kader), die in het
dagelijkse leven een rustige vrouw
is, maar in de wagen naar eigen zeggen «transformeert tot een bitch».
«Verkeersagressie komt net zo goed
voor bij een brave huisvader»,
legt verkeerspsycholoog Geert
Tertoolen uit. «Eenmaal in de auto
komen onze meest primitieve driften naar boven. Zelfs de braafste
huismoeder kan een furie worden
achter het stuur. De wagen geeft ons
een gevoel van macht en controle,
omdat je veel snelheid kan maken
en zelf de weg bepaalt. Ook territoriumdrang wordt aangewakkerd.
We willen kleine stukjes van de
openbare ruimte inpalmen. Tel
daarbij dat we ons onaantastbaar en
anoniem wanen in die afgeschermde stalen cocon, en je hebt een ideaal recept voor ontvlambaarheid.»

Van 0 tot 10 tellen
Dat België de kroon spant in vergelijking met de rest van Europa, zou
volgens Stef Willems van Vias wel
eens door ons drukke verkeersnetwerk kunnen komen. «We zijn een
heel dichtbevolkt land, hebben hier
ontzettend veel lintbebouwing. Er
zijn maar bitter weinig rustmomenten op ons wegennet. Dat jaagt de
Belgische bestuurder nog meer op.»
En hoe in heel Europa de algemene
stijging te verklaren valt? «In de eerste plaats door het steeds drukkere
verkeer, maar vooral ook door de
toename van het aantal vervoersmiddelen. Denk aan bakfietsen,
e-steps en speed pedelecs. Er is nog
veel onduidelijkheid over de verkeersregels van die voertuigen,

Die cocktail van factoren zorgt er
overigens ook voor dat we autorijden gewoon heel leuk kunnen
vinden. Maar: wie dus te veel toegeeft aan die instincten, gaat een
grens over. «Voel je zo’n driftbui opborrelen, dan geldt nog steeds de
gouden regel om rustig van 0 tot 10
te tellen voor je iets doet», geeft
Tertoolen tot besluit nog mee. «Ook
stevig vloeken — tegen jezelf in de
wagen weliswaar — kan opluchten.
Wat trouwens bij mij ook helpt, is de
andere bestuurder in je hoofd kleineren en jezelf er zo boven plaatsen.
Even denken van ‘die zal thuis wel
onder de plak liggen’, kan helpen
om negatieve gevoelens te doen
wegebben.»

INGEBORG VAN HOVE (50) UIT MELSELE

«

Kleinste foutje
is genoeg om
mijn middelvinger
op te steken
In het dagelijks leven is Ingeborg een rustige
vrouw die op de griffie van de correctionele
rechtbank werkt. «Maar zodra ik achter het
stuur kruip, word ik een monster», bekent ze.
«Ik sta zelf versteld van die metamorfose
van braaf naar bitch. Een te snelle of te trage
auto, een onoplettende fietser: het kleinste
foutje is genoeg om mijn middelvinger op te
steken, te claxonneren of te roepen door het
raampje. Ik heb gewoon het gevoel dat ik de
enige goede chauffeur op de baan ben.»
Ook stapte Ingeborg al een paar keer uit de
auto om een andere bestuurder zijn vet te
geven. «Onlangs liet ik een auto vol jonge
kerels stoppen. Ze waren aan het bumperkleven terwijl mijn honden op de achterbank
zaten. Ik heb ze de huid vol gescholden. Eén
jongen is even uitgestapt, maar al snel
zonder weerwoord doorgereden. Mijn ogen
moeten vuur gespuwd hebben.»
«Het bizarre is: ik ervaar dit alleen in de
wagen. Ik ben een heel rustig en relaxed persoon. In het weekend klus ik bij in de horeca,
en ik kan heel goed omgaan met verschillende types mensen. Maar zet mij in de auto, en
ik word een furie. De meeste vrienden rijden
dan ook niet graag met mij mee. (lacht)»
(ND) Foto’s PN

BRUNO VANDEVOORDE (53) UIT POPERINGE

«

Uit vrachtwagen
gesprongen
omdat iemand
laat invoegde
Bruno is al 30 jaar vrachtwagenchauffeur,
maar stapte pas begin deze maand voor het
eerst uit zijn cabine om een bestuurder aan
te spreken. «Dat was op een kruispunt waar
bestuurders lang wachten met voorsorteren om linksaf te slaan, en helemaal vooraan
toch nog invoegen om de wachtrij te
mijden. Ik was die dag al vijf keer dat kruispunt gepasseerd, was ook net gestopt met
roken, en plots glipt er wéér zo eentje
tussen.»
«Ik ben uit mijn vrachtwagen gesprongen en
uitgevlogen. Maar al snel zag ik dat het om
een geschrokken dame ging die ineenkromp
en zich meteen verontschuldigde. «Ik ben
van Turnhout, ik ken dit kruispunt niet», zei
ze. Je moet weten dat ik 1m87 ben en
150 kilogram weeg, dus ze moet nogal
geschrokken zijn. Ik ben meteen weer in mijn
vrachtwagen gestapt.»
«Achteraf voelde ik me zo schuldig dat ik op
een openbare Facebookpagina van
Turnhout mijn excuses heb aangeboden. De
vrouw heeft dat bericht gelukkig gelezen en
er positief op gereageerd. Maar ik ben erg
geschrokken van mezelf. Dat zelfs een
rustige man als ik niet gespaard blijft van
opborrelende agressie. Als het niet zo’n frêle
dame was geweest, was het incident waarschijnlijk uit de hand gelopen.» (ND)

