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Spontaan, gevat, daadkrachtig,
vrijmoedig, assertief en een
snelle denker - dé ideale mens
vandaag de dag. Allemaal
kenmerken van extraverte
mensen ook. Maar er is een
quiet revolution gaande:
de introvert eist zijn plek op.
Stilletjes weliswaar, maar toch.
'De economische crisis is mede
veroorzaakt door roekeloos
gedrag van extraverte leiders.'
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volgens haar huidige baas doet ze
het niet met genoeg flair. Postma: Tk
dacht meteen: hij heeft gelijk. Het
lukt mij niet goed om mijn enthousi-
asme op anderen over te brengen.'
Postma is introvert, dat staat vast -
ook al heeft ze nog nooit een per-
soonlijkheidstest ingevuld. Introver-
te mensen voelen zich namelijk het
nita Postma (44) zat meest senang in een rustige omge-
als kind veel met haar ving zonder prikkels. Zo vinden ze
neus in de boeken. 'Ik een onderonsje met een intieme
was graag op mezelf. vriend fijner dan een groot feest met
Hield niet van feest- veel onbekenden. Ze houden van
jes. Ik was geen ein- diepzinnige gesprekken, praten over
zelgänger, hoor, ik had wel vriendin- koetjes en kalfjes gaat hun minder
netjes maar liep hun deur niet plat.' goed af. Ze staan niet graag in de
Toen ze op de middelbare school een schijnwerpers, zijn minder assertief
praatje voor de klas moest houden, en vermijden conflicten. In een ver-
had ze klotsende oksels en de ene gadering sneeuwen ze al gauw on-
blackout na de andere. Ook in haar der. Ook lichamelijk reageren ze
studententijd was ze bepaald geen sterker op prikkels. Dat bewees psy-
feestbeest. Een bolleboos was ze wel, choloog Hans Eysenck in 1967 met
al omschrijft ze zichzelf liever als 'de- een test. Hij druppelde wat citroen
gelijk'. Ze studeerde af in natuur- en op de tong van proefpersonen; de in-
geneeskunde. Toen ze als klinisch fy- troverten onder hen maakten veel
sica ging werken, moest ze vaak pre- meer speeksel aan.
sentaties houden. Ze was dan altijd Rondom 1900 beschouwde men in-
flink zenuwachtig, al kreeg ze het troverte mensen als innerlijk rijk en
uiteindelijk wel onder de knie. Maar hoogstaand, extraverten daarentegen

OPZIJ de vrouwelijke opinie APRIL 2012 5 3

INTROVERT

Rond 1900
vond men
extraverte
mensen
geestelijk
armoedin

vond men oppervlakkig en geestelijk
at de in zichzelf gekeerde mens
armoedig. 'In de oude Russische lite-
aan respect wint, lijkt vooral te
ratuur en bij Couperus wemelt het
danken aan het toenemende be-
van de introverte mensen,' zegt psy-
lang van ICT en internet. Denk aan
chologe Jolet Plomp, die zichzelf ook
succesvolle introverten als Bill Gates
aan de introverte kant van het spec-
(Microsoft), Steve Wozniak (Apple) of
trum plaatst. Zij wijdde in haar boek
Mark Zuckerberg (Facebook) - de laat-
Een kwestie van persoonlijkheid (2007)
ste werd door Time verkozen tot Per-
een hoofdstuk aan introversie. Maar
son of the Year 2010. Het blijkt ook uit
sinds het in onze razendsnelle con-
de huidige populariteit van de nerd-
sumptiemaatschappij almaar belang-
cultuur, ook wel geek culture geheten.
rijker is geworden jezelf en je produc-
De grote, zwarte nerdbril is een mode-
ten goed te kunnen verkopen, is het
accessoire geworden, geek rock is een
imago van de introverte mens gekel-
begrip in de popmuziek.
derd. En dat vertaalt zich ook in min- je kunt groeien in een extraverte wereld
Introverte mensen hebben gemid-
der financiële waardering. Zo bleek en Het introverte type. Een stille kracht.
deld geen hoger IQ dan extraverte,
uit een recent Nederlands promotie- Nu, vier jaar later, blijkt Cains bijna
maar omdat ze zich goed kunnen
onderzoek onder pas afgestudeerden vierhonderd pagina's tellende empo-
concentreren, slepen ze wel veel we-
dat de introverten onder hen gemid- wermentboek een bestseller en ver-
tenschappelijke prijzen weg. Darwin,
deld een lager startsalaris kregen, ter- oorzaakt het een lawine aan reacties.
Einstein en Madame Curie bijvoor-
wijl ze even goed presteerden.
beeld waren introvert. Ook toont on-
Zo schreef Elaine Aron, auteur van
diverse boeken over highly sensitive derzoek een relatie aan tussen intro-
xtravert is de laatste decennia persons-. 'Dit boek is een zegen voor de versie en uitzonderlijke creativiteit.
Uit weer een ander onderzoek kwam
het toverwoord; de ideale mens vele gevoelige mensen die ook intro-
van nu staat graag in de schijn- vert zijn.' En Naomi Wolf: 'Susan Cain naar voren dat introverte buschauf-
feurs minder brokken maken dan
werpers, is spontaan, gevat, daad- maakt duidelijk dat we talent en in-
extraverte, waarschijnlijk omdat ze
krachtig, vrijmoedig, assertief en een zicht verspillen doordat onze cultuur
minder risico's nemen. »»
snelle denker: allemaal kenmerken extraverte mensen overwaardeert.'
van extraversie. Televisieprogram-
ma's lijken alleen maar belangstel-
ling te hebben voor oneliners. Ook in
vacatures wordt geregeld expliciet ge-
vraagd naar een extraverte kandidaat,
zelfs als het om een boekhoudfunctie
gaat. Ten onrechte, meent de Ameri-
kaanse juriste Susan Cain, auteur van
Quiet The Powerof Introverts in a World
That Can't Stop Talking, dat binnen-
kort in een Nederlandse vertaling ver-
schijnt. 'Door het idealiseren van de
extravert hebben veel introverte
mensen nu een gehavend zelfbeeld
gekregen,' zegt zij. 'Net als vrouwen
in de jaren vijftig worden zij een beet-
je als tweederangsburgers gezien, ter-
wijl de maatschappij hen net zo hard
nodig heeft.'
Maar er is een quiet revolution gaande:
in de VS herwint de introvert terrein.
In 2008 effende de psychologe Marti
Olsen Laney al het pad met twee boe-
ken over de in zichzelf gekeerde me-
demens - Introvert door het leven. Hoe
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Een van de grootste misvattingen is
dat introverte mensen niet geschikt
zijn als leidinggevende omdat ze
geen snelle beslissers zijn. Cain ci-
teert onderzoek waaruit blijkt dat in-
troverte leiders zelfs geregeld beter
presteren dan extraverte. Jolet Plomp:
'Introverte leidinggevenden zijn be-
ter in strategie op de langere termijn.
Ze rennen niet van hot naar her en
doen graag één ding tegelijk. Ik heb
zelf heel goede introverte managers
meegemaakt.'
olgens Psychologie Magazine
2 2 procent van de Nederlanders
introvert, 54 procent extravert
en heeft de rest kenmerken van bei-
de. Susan Cain, die zich weer op an-
dere onderzoeken baseert, denkt dat
zelfs eenderde tot de helft van de
Amerikanen tot het in zichzelf ge-
keerde type hoort. Cain: 'Maar een
heleboel mensen weten het niet eens
van zichzelf. Ze verwarren het ten
onrechte met niet sociaal vaardig zijn
en zelfs met mensen haten. Introver-
te mensen lieten mij in reactie op
mijn boek weten dat ze zichzelf voor
het eerst echt begrepen. Extraverten
op hun beurt snapten beter waarom
hun introverte partner, kind of colle-
ga zo anders is dan zijzelf.'
Zelf wist Cain als kind al dat ze intro-
vert was, al kende ze toen het woord
nog niet. 'Ik vroeg me toen al af waar-
om ik een druk schoolkamp leuker
zou moeten vinden dan in mijn een-
tje een boek lezen.'
Ze vindt dat de maatschappij meer re-
kening moet houden met de verschil-
len tussen introverte en extraverte
mensen. 'Want wat doen leiding-
gevenden tegenwoordig? Ze zetten
alle werknemers bij elkaar in kantoor-
tuinen, terwijl ze er beter aan zouden
doen om ook aparte ruimtes te creë-
ren waar introverte mensen in alle
rust kunnen werken. Of ze plannen
een brainstorm met veel mensen, ter-
wijl introverten beter uit de verf ko-
men als ze alleen of in een klein
groepje opereren.' Ook op scholen
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Naast lezingen voor introverte zzp'ers,
bijvoorbeeld over doeltreffende mar-
keting, geeft Bouwmeester ook pre-
sentatietrainingen. 'In gewone trai-
ningen is vaak weinig aandacht voor
introverte mensen,' zegt ze. 'Zij pieke-
ren bijvoorbeeld veel meer dan extra-
verten over hoe ze tijdens de lezing of
presentatie zullen overkomen. Of
hun verhaal wel interessant genoeg
zal zijn. Belangrijk dus om daar aan-
dacht aan te besteden.'
Klinisch fysica Postma, die vorig jaar
na een niet zo geslaagde gewone pre-
sentatietraining bij Bouwmeester
is
aanklopte, beaamt dit. 'Ik ben heel
staan lessenaars in clusters bij elkaar, gevoelig voor de mening van ande-
terwijl introverte kinderen opdrach- ren. Wat bepaalde collega's wel zul-
len denken als ik dit of dat naar voren
ten liever in hun eentje maken.
In het onlangs beëindigde tv-program- breng. Zo kreeg ik de nuttige tip van
ma The Voice of Holland werd al meerMarloes vom vóór een presentatie al
rekening gehouden met introverte dit soort hersenspinsels op papier te
deelnemers: de eerste selectie ge- zetten. Daardoor kan ik het beter van
schiedde door een blind audition; de me afzetten. En het frappante is dat
jury zat met de rug naar de kandidaten ik nu tijdens de presentatie ook min-
toe waardoor deze zich konden con- der bijgedachten heb.'
centreren op de zang zonder de zenu- De blackouts die Postma vroeger tij-
dens een openbaar optreden had, ko-
wen te krijgen over hun presentatie.
men beduidend vaker voor bij intro-
n Nederland werkt onderwijskun- verte mensen, weet Bouwmeester.
dige Marloes Bouwmeester (37) 'Als zij opeens alle ogen op zich ge-
aan de revival van de introvert. richt krijgen, kunnen ze dichtklap-
Sinds 2008 schrijft ze artikelen over pen. Hun hersenen trappen dan op
hoe je met dit persoonlijkheidsken- de rem. Ik vergelijk het met een huis
merk succes kunt genereren op je waar alle rolluiken tegelijk omlaag
werk. In 2011 begon ze het coachings- gaan. Door van tevoren te oefenen
en trainingsbureau De succesvolle alsof je voor een publiek staat, kun je
introvert. Bouwmeester: 'Ik ben er- het de baas worden.'
van overtuigd dat de economische 'Ik zal nooit een stand-up comedian
crisis mede door het roekeloze gedrag worden die erop los improviseert,'
van extraverte leiders is veroorzaakt. lacht Postma. 'Ik doe een presentatie
Maar niet door alle, hoor,' nuanceert op mijn manier, dat wil zeggen dat ik
ze als introvert meteen. 'Gelukkig mij gedegen voorbereid. Maar ik be-
komt er meer aandacht voor slow ma- gin het nu leuker te vinden en voel
nagement Zo verscheen er in 2007 al me na afloop minder leeggezogen.'
Ze is ook blij dat ze zichzelf nu beter
een online magazine dat zo heet.'
De huidige trend van slow living begrijpt. 'Ja, ik heb mijn beperkin-
heeft volgens Bouwmeester ook te gen, maar voor mijn wetenschappe-
maken met meer willen stilstaan bij lijke werk is mijn introverte, secure
iets, met het zoeken naar de essentie kant juist mijn kracht.' •
van dingen, 'iets waar introverte
mensen van nature meer behoefte Reageren op dit artikel?
aan hebben'.
Ga naar www.opzij.nl/forum
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