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Hij rijdt te veel,
te snel, stoort
zich aan zwakke
weggebruikers,
gedraagt zich
hufterig, gsm’t
achter het stuur,
palmt het middenvak in en
pleegt vluchtmisdrijf. Dit zijn
de zeven hoofdzonden van de
automobilist,
door de ogen van
verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. “In de auto lijden we aan
gigantische zelfoverschatting.”
Tekst: Annelies Rutten
Illustratie:
Frodo De Decker
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De automobilist
rijdt te snel

“Snel rijden is psychologisch goed te
verklaren: de meeste auto’s halen
260 km per uur en veel wegen nodigen
uit om snel te rijden. Nee, het mag
niet, maar dat zijn al twee componenten die
het verleidelijk maken om het tóch te doen.
Snel rijden geeft ook een gevoel van controle.
Naarmate we de snelheid opvoeren, doet dat
iets met ons ego. Dus als je sneller kán, de weg
is ervoor geschikt en het krikt je ego op, zijn er
maar twee dingen die je kunnen tegenhouden:
de kans op een boete en normbesef. Hard rijden is gevaarlijk en ik wil niet gevaarlijk zijn.
Maar wees maar zeker: als je zelf niet de overtuiging hebt dat hard rijden gevaarlijk is en je
weet zeker dat je niet bekeurd zal worden, zal
je wellicht sneller rijden dan toegestaan.”
“Ook zelfoverschatting speelt een rol. Op zich
is dat een nuttig – aangeboren – mechanisme.
Als je denkt dat je zelf net iets beter bent dan
vergelijkbare anderen, voel je jezelf goed. Bij
autorijden speelt dat heel sterk: maar liefst 80
tot 85 procent van de mensen vindt dat ze beter kunnen rijden dan gemiddeld. Ik zeg altijd:
statistisch kan dat niet, maar psychologisch is
het interessant. (lacht) Maar ook gevaarlijk.
Want wie zichzelf overschat, neemt risico’s.”
“Om een snelheidsverlaging in te voeren, is
dus zeker meer nodig dan een bordje langs de
weg. Aangepaste weginrichting en een goede
handhaving zijn cruciaal. We gaan het niet als
excuus inroepen, maar zone 30 op een rechte
weg waar je normaal 70 of 50 rijdt? Dat is
kansloos. Een pandemie helpt ook. In
Nederland viel de invoering van maximaal
100 km per uur op alle snelwegen samen
met de start van de coronacrisis. Als er iets
is waar we geen grip op hebben en dat zeer
bedreigend is, ontstaat een grote samenhorigheid en gaan mensen zich heel sociaal gedragen. Ik wens België geen tweede coronagolf,
maar voor die nieuwe snelheid op de Brusselse
ring (die wordt vanaf 1 september verlaagd
naar 100 km per uur, nvdr.), zou het wel
helpen.”
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De automobilist
rijdt te veel

“Hij brengt je van deur tot
deur, je hoeft niet te trappen en
de auto is het verlengde van je
huiskamer: hij ruikt naar jou, je
spulletjes liggen er, hij geeft een veilig en
vertrouwd gevoel. Er is dus veel nodig om
ons van die verleidelijke auto te doen
overstappen op alternatieven zoals bus of
fiets.”
“De mens heeft ook een aangeboren
weerstand tegen verandering. We dénken
wel dat we progressief zijn, maar in feite
zijn we conservatieve wezens die pas
overstag gaan als we zeker weten dat we
zullen behouden wat we hebben. Verlieseconomie heet dat fenomeen, en het verklaart bijvoorbeeld waarom we halsstarrig
in de file blijven staan – het tijdverlies
weegt niet op tegen het comfort en de
controle van je eigen wagen – of waarom
spaaracties niet werken. Sparen voor een
leuk cadeautje als je de fiets neemt of de
bus? De beloning weegt niet op tegen wat
je verliest aan reistijd, droog op je werk
komen, status en comfort. Studies hebben
aangetoond: zolang de reistijd met het
openbaar vervoer meer dan anderhalve keer die van de auto zonder file
is, stappen mensen niet over. En dat is
de bovengrens. Veel automobilisten vinden één keer al te veel.”
“Om je gedrag te veranderen, zijn er ook
genoeg succeservaringen nodig. Wil je één
keer de trein nemen en hij heeft een uur
vertraging? Gemiste kans. Ook deelwagens zijn nog altijd niche, omdat je er
veel voor opgeeft. Je pikt hem meestal
niet op voor de deur en hij is niet je minihuiskamer, want je deelt hem met anderen. Maar naarmate de parkeerdruk in
steden toeneemt, zie je dat veranderen. In
nieuwe wijken wordt daar slim op ingespeeld. Je eigen wagen moet je op een
verre parking achterlaten, maar de deelauto staat om de hoek.”
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De automobilist
stoort zich aan
fietsers en
voetgangers

“In het leven nemen we verschillende rollen aan, en in de
ene rol hebben we weinig begrip
voor mensen in een andere rol.
Als we fietsen, zijn we fietser
en voelen we ons verwant met
fietsers. In de auto zijn we automobilist en voelen we ons
verwant met automobilisten.
Het bizarre is hoe snel we van
rol kunnen wisselen. Zat je daarnet in je auto nog te foeteren op
een fietser, dan stoor je je even
later als fietser aan precies hetzelfde gedrag als jij daarnet in je
auto vertoonde. Dat mechanisme is heel moeilijk uit te roeien.
Je kunt er wel op letten, maar
dat hou je niet lang vol. Al hangt
het natuurlijk ook van je
humeur af. De ene dag ben je
toleranter dan de andere.”

“80 tot 85 procent van
de mensen vindt dat
ze beter kunnen rijden
dan gemiddeld.
Statistisch kan dat niet,
en psychologisch is het
interessant. Maar het is
vooral gevaarlijk”

nden
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De automobilist
gedraagt zich
hufterig

“Bumperkleven, met de
lichten flikkeren, toeteren.
Waarom doen we dat? Simpel: inperking van vrijheid. Als we in onze vrijheid beperkt worden, of we dénken
dat dat zo is, komen we automatisch
in opstand. We zijn erop gericht om
die vrijheid terug te winnen. Om dat
te doen, gaan we vaak buiten proportie reageren. Dat heet reactance.”
“Stel: je rijdt aan een lekker tempo
op de snelweg, er rijdt iemand voor je
en je moet inhouden. Misschien denk
je: die persoon gaat zo meteen wel
naar rechts. Maar de reactance kan
ook opdracht geven om heel dicht op
die ander te gaan zitten, met je lichten te flikkeren of hem de pas af te
snijden. Opschuiven, dit is mijn stuk
asfalt. De auto is ook een geweldige
afreageermachine. Als je net
gehoord hebt dat je een job niet
krijgt, zal je je op de weg wel even
laten gelden.”
“Ook personal space speelt een rol:
in het stukje ruimte dat jij jezelf hebt
toegeëigend hoeft niemand anders te
komen, tenzij dat echt niet anders
kan. Ga in een verder lege treincoupé
maar eens naast iemand op de bank
zitten. En de auto is ook lekker anoniem. Je hebt wel een nummerplaat,
maar in die snelle auto weet niemand
wie jij bent. In experimenten is
afdoende bewezen dat mensen in
anonieme toestand grenzen verleggen. Of steek jij in de supermarkt ook
je middelvinger op naar iemand die je
hindert? Pas als je na een incident
samen voor het stoplicht stilstaat,
merk je hoe relatief die anonimiteit
is. Ga jij dan opzij kijken?”

5

HET NIEUWSBLAD ● ZATERDAG 13 JUNI 2020

van de
automobilist

De automobilist
gebruikt zijn
smartphone of
rijdt onder invloed

“Opnieuw een grove vorm van zelfoverschatting. Of liever: overschatting van jezelf én onderschatting
van het gevaar. Je hebt niet in de
gaten dat alcohol ook jouw rijvaardigheid vermindert. Als je dan ook
nog van jezelf denkt dat je een betere chauffeur bent dan de meeste
anderen, krijg je gevaarlijke situaties. Ík kan dat wel hoor, een paar
biertjes en nog rijden. Hetzelfde
met de smartphone. Je weet dat het
niet mag, maar: Ík kan dat hoor, een
whatsappje lezen als ik rijd. In
Nederland wordt dat in de hand
gewerkt doordat het wel mag als je
stilstaat. Zo gauw je gas geeft, mag
je de telefoon niet meer in je hand
hebben, maar in de file of aan de
lichten mag het wel. Wat volgens
mij tot nog meer file leidt, want op
de honderd automobilisten zijn er
misschien tien die trager reageren
door die telefoon.”
“We zijn in korte tijd natuurlijk
ook heel afhankelijk geworden van
dat ding. De angst om iets te missen, wordt voortdurend gevoed
door biepjes en trilletjes. Dat zie je
ook op restaurant. Gezellig, met z’n
vieren aan de telefoon! En bij elke
vind-ik-leuk krijg je een dopamineshotje als beloning. Weersta er
maar aan, als mens. De enige
remedie: de tas achteraan zetten
of een app installeren die je telefoon uitschakelt als je rijdt. Maar
zolang het niet verplicht is, zullen
mensen het blijven doen, alle campagnes ten spijt.”
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De automobilist
palmt het
middenvak in

“Onnodig links blijven rijden is een
grote ergernis, ook van mij persoonlijk. Maar ik ben mild. Een
bepaald type automobilist vindt
de rechterstrook misschien iets
voor vrachtwagens en losers,
beneden zijn status, maar ik
denk dat de meeste mensen het
gewoon vergeten. Als je een
keer seint of nogal opvallend
inhaalt en meteen naar rechts
gaat, zie je chauffeurs vaak
wakker schrikken. Oh ja, ik
moet ook naar rechts. Het kan
natuurlijk ook gemakzucht
zijn. Of angst, bij chauffeurs
die het een beetje eng vinden
om van rijstrook te wisselen.
Als ze eenmaal in het midden
rijden, denken ze: Ik ga niet
naar rechts, want dan moet ik
straks weer wisselen. De wet
laat ook ruimte voor interpretatie. Als er plaats is, moet je naar
rechts, dat is de regel. Maar wat
als je de volgende vrachtwagen
al ziet? De één zal denken: Ik
hoef nog niet naar rechts, terwijl de ander denkt: Die man
kan makkelijk naar rechts. En
zo krijg je weer ergernis.”
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De automobilist
bezondigt zich
aan vluchtmisdrijf

“Ik zie twee redenen waarom
mensen doorrijden na een
ongeval. Er zijn er die weten: Ik heb te veel
gezopen, als ik nu gepakt word, ben ik zwaar
de klos. Maar er kan ook een primair mechanisme spelen, waarbij je uit overlevingsdrang wordt teruggeworpen op je reptielenbrein. Bij gevaar onderscheiden we drie
primaire reacties: vechten (het aangaan en
tonen dat je sterker bent); vluchten (ervandoor gaan omdat het gevaar te groot is) of
bevriezen (stilvallen omdat het brein niet
kan kiezen tussen vluchten of vechten). Dat
laatste gebeurt trouwens ook in het verkeer: sommige mensen gaan niet opzij voor
een ambulance. Je kunt zeggen: Hoe asociaal. Maar vaak zijn dat mensen die zo
hard schrikken van de sirenes, dat ze geen
kant meer op kunnen.”
“Doorrijden na een ongeval is uiteraard
een pure vluchtreactie. Maar die kan
zich heel instinctief voordoen. Geloof
mij: niemand kan zeggen dat hij het
nooit zal doen. Maar bij de meeste mensen
neemt na enkele uren het rationele deel van
het brein het weer over. Je komt thuis en
denkt: Oh nee, wat heb ik nu gedaan? En
negen op de tien bellen de politie. In
Nederland is de wet daar trouwens op voorzien. (In België niet, nvdr.) Als je jezelf aangeeft binnen de 12 uur, ben je niet strafbaar
voor doorrijden. Dat de wet rekening houdt
met ons reptielenbrein, vind ik een goede
zaak. Al vind ik twaalf uur wel te lang. De
bewustwording gebeurt doorgaans binnen
de vier, vijf uur. Gewiekste advocaten die
het – Hij was in shock, hij kan er niets aan
doen – als excuus opvoeren nadat iemand
twee weken onder de radar bleef? Dat is
dikke onzin.”

