
OMG, doe dit nu 
toch niet, please!
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Wereldwijd, van de VS over Europa 
tot India, is in enkele jaren tijd een 
alarmsysteem geïnstalleerd. Het bestaat uit 
een voor boomers, leden van generatie X en 
millennials onzichtbare rode knop. Digital 
natives drukken er gretig op om hun 
soortgenoten te verwittigen. Cringe-alert!

Wie tieners in huis heeft, 
moet het al ontelbare 
keren hebben gehoord: 
cringe! Gevolgd door 

een schuddend hoofd, een gigantische 
eyeroll en iemand die in jouw plaats 
door de vloer wil zakken. Cringe is het 
buzzwoord van generatie Z. Waarvoor 
staat het? Waarom is het zo populair? 
Hoe moeten we er ons bij voelen? (Goo-
gel ‘hide the pain Harold’ en u leest het 
af op zijn gezicht.) En wat kunnen we 
ervan leren? Een poging tot survivalgids 
in een cringey wereld.

Cringe is de moeder die haar tiener-
zoon voor de ogen van zijn peers een 
dikke knuffel geeft, het is de vader die 
uitbundig ‘Gangnam style’ danst op het 
schoolfeest, de man die door het lint 
gaat omdat de jonagold-appelen op zijn 
in de Aldi, de tiktokker die vurig gelooft 
dat hij in zijn slaapkamer op zijn dino-
dekbed een wereldhit aan het scoren is, 
wars van enig muzikaal talent, Gert Ver-
hulst die het n-woord blijft gebruiken in 
primetime.

Vrij vertaald betekent cringe: on-
verdraaglijk ongemakkelijk, pijnlijk 
gênant, zo ongepast dat je je lichaam 
voelt ineenkrimpen en een beetje in stil-
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te sterft vanbinnen. En dat allemaal uit 
plaatsvervangende schaamte. Klinkt als 
een bewijs van empathie, en dat is het 
ook, maar verwar het niet met een be-
wijs van sympathie. ‘Cringe Tiktok’ is 
een genre op zich, de verzameling ‘crin-
gefest’-video’s op Youtube is schier ein-
deloos en de Instagramaccounts die le-
ven van cringecompilaties tieren welig 
(check favetiktoks420). Lees daarbij de 
commentaren en u weet dat het niet per 
se uit menslievendheid is dat deze beel-
den geliket en geshared worden. Het is 
humor. Het soort humor dat de spot 
drijft met een faux pas in de sociale om-
gang, met mensen die de ongeschreven 
sociale regels niet aanvoelen, met figu-
ren die niet snappen dat ze heel anders 
overkomen dan ze bedoelen. Het is je 
vreselijk voelen om iemand anders en je 
tegelijk goed voelen over jezelf. Het is 
tristesse die doet lachen.

Mooi Duits
Tiens, heet dat niet awkward? Dat ken-
nen we toch. Wel, de twee termen zijn 
aan elkaar verwant, maar het zijn geen 
synoniemen. Bas Vanderschoot – thea-
termaker bij Dinsdag.org, de compagnie 
die cybercultuur ziet als een ideaal 

antropologisch instrument om iets te 
vertellen over onze tijd – zegt dat cringe 
dieper gaat dan awkward. ‘Het is een ge-
voel dat je fysiek bekruipt. Het is je buik 
die samentrekt, je lichaam dat ineen-
krimpt, je kunt er amper naar kijken 
omdat het pijn doet.’ 

Doreen Hendrikx, twintiger, tiktok-
ker en socialemediaredacteur bij Media-
huis, legt het zo uit: ‘Cringe gaat over 
iets dat niet past bij de persoon of de 
context in kwestie. Je denkt: hoe is het 
mogelijk dat iemand denkt dat dit nu 
op zijn plaats is? Oh my god, doe dit nu 
toch niet, please! Je wilt je ervan distan-
tiëren. Cringe gebruik je als het over ie-
mand anders gaat die wel iets intentio-
neels doet, maar geen benul heeft hoe 
dat overkomt. Je kijkt ernaar als buiten-
staander. Awkward is meer het ongemak 
dat je voor jezelf kunt voelen omdat het 
jou ook zou kunnen overkomen.’ Cringe 
is altijd awkward, maar awkward is niet 
altijd cringe. Hoe je dat in mooi Neder-
lands zegt, is een raadsel. 

Leedvermaak maakt al lang deel uit 
van onze humoristische canon. Het on-
gemak van anderen is lachen geblazen. 
Maar humor is geëvolueerd van bulder-
lachen, met Mr. Bean, Laurel en Hardy 

of andere slapstick, naar afsturen op 
subtielere gênante situaties. Het is een 
andere manier van lachen. Filosoof Jon-
ny Thomson  ziet een evolutie van scha-
denfreude naar fremdschämen (het ge-
voel van schaamte dat je krijgt als je ie-
mand zich op een gênante manier ziet 
gedragen), om het in mooi Duits te zeg-
gen. The office, Curb your enthusiasm en 
Sacha Baron Cohens Da Ali G show zijn 
oer-cringe. Op een manier is Temptation 
island dat ook, of hoe moeten we het be-
oogde effect van die akelige kampvuur-
momenten anders noemen? 

Culturele code
Waarom vinden jongeren het zo aan-
trekkelijk om te kijken naar hoe ande-
ren zichzelf vernederen? Lachen, ja, 
maar waarom zou je dat pijnlijk gênante 
ineenkrimpgevoel opzoeken? Yvonne 
van Sark, jongerenexpert bij advies-
bureau Youngworks, stelt dat jongeren 
cringe gebruiken om hun domein af te 
bakenen. ‘Het is een culturele code, die 
niet wordt begrepen door de moeders 
en vaders. Daarmee tonen jongeren: wij 
kijken zo anders naar de wereld. In die 
zin gaat het om het uitsluitende mecha-
nisme van humor: het is extra grappig ▶▶
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als de ander er de grap niet van inziet. 
Ouders voelen zich niet zelden afgewe-
zen, ze willen het ook begrijpen, willen 
meelachen. Maar ze moeten beseffen 
dat het delen van dat specifieke gevoel 
voor humor heel verbindend werkt tus-
sen jongeren onderling. Dezelfde din-
gen net zo cringey vinden versterkt de 
vriendschap.’ Zo ontstaat er een onzicht-
bare culturele en politieke afscheiding 
tussen wie cringe snapt en wie dat niet 
doet.

Ik beken: zelden heb ik me ouder 
gevoeld dan tijdens het researchen van 
dit stuk. Ik zag video’s van een zwaar-
behaarde man die probeert op sexy wij-
ze een ei uit zijn mond te laten poppen, 
een nerdy jongen die al gamend vertelt 
hoe zijn lief hem heeft bedrogen, ie-
mand die door het dak gaat vanwege 
haar eigen ‘spooky haircut’… Het appeal 
van dit soort video’s ontgaat me. De 
humor niet inzien van iets is vast een 
eerste teken van outdated zijn.

Volgens Van Sark is het geen toeval 
dat vooral de jonge generatie op zoek 
gaat naar cringe-filmpjes. ‘Tieners zijn 
heel zelfbewust bezig, op zoek naar hun 
identiteit en hun rol. Ze vragen zich af: 
hoe kom ik over op anderen en hoe wil 
ik overkomen? Dat die twee ver uit el-
kaar kunnen liggen, blijkt uit cringe-
content. Zo dient het als sociaal oefen-
materiaal.’ Online cringen is dan een 
uitlaatklep, een manier om sociale re-
gels af te tasten en te overschrijden. En 
daar ook nog plezier aan te beleven zon-
der bang te hoeven zijn voor uitsluiting. 
Cringe ontstaat dus uit angst voor en 
bezwering van sociale afwijzing. 

Normale mensen vs. ik
Oorspronkelijk was cringe een vorm van 
medeleven. Onderzoekers ( ja, academi-
ci houden zich hiermee bezig, er staat 
zelfs een internationaal congres over 
cringe op stapel, in mei in Montpellier) 
spreken over compassionate cringe. ‘Op 
Tumblr was het ineens populair om te 
zeggen hoe ongelukkig je je voelde, hoe 
gênant je dagelijkse bestaan was’, vertelt 
Bas Vanderschoot. ‘Veel memes zijn 
daar ook op gebaseerd, genre: normale 
mensen versus ik.’ Enkele voorbeelden 
uit het genre: ‘Normale mensen: Ik vind 
het heerlijk als mijn lief zegt dat hij van 
me houdt. Ik: Ik vind het heerlijk als mijn 
magnetron zegt dat mijn eten klaar is.’ Of  

‘Normale mensen als ze voor het eerst 
bij iemand thuis komen: Wat een prach-
tig huis heb jij. Versus ik: Wat is je wifi-
wachtwoord?’ 

Het is uitpakken met sociale on-
handigheid, vervelende gewoontes, 
onaangepast gedrag. Achterliggende ge-
dachte: laten we het ongemak omarmen 
en samen ongemakkelijk zijn. ‘Wat het 
aantrekkelijk maakt, is dat iedereen het 
herkent, dat gevoel een loser te zijn’, zegt 
Vanderschoot. ‘We praten daar niet over 
in real life, maar op het internet – dat in 
de begindagen alleen maar door nerds 
bevolkt werd en nog altijd the place to 
be is voor nerds – kun je dat wel kwijt.’

Al geeft hij toe dat er best wel gevaar 
in schuilt. Waar eindigt de verbinding en 
begint de vernedering? De grens is flou. 
Cringe is niet gespeend van enig superi-
oriteitsgevoel. De compassie heeft 
plaatsgemaakt voor een duisterdere ver-
sie. ‘Vroeger cringeden we omdat we er 
begrip voor hadden, nu cringen we om-
dat we onze ogen niet kunnen geloven’, 
schrijft Kaitlyn Tiffany in The Atlantic. 

Sympathie met degene die zich in de 
onverkwikkelijke situatie heeft gema-
noeuvreerd, is geëvolueerd naar spot. 
‘Cringe is een wapen geworden om men-
sen uit te lachen, in plaats van samen 
met hen te lachen’, schrijft Saumya Kalia 
daarover in het onlinemagazine The 
Swaddle. Zo gaan er duizenden filmpjes 
viraal van gewone mensen, niet omdat 
ze zo goed zijn in wat ze doen, maar om-
dat ze zo slecht zijn. Cringe genoemd 
worden is de ultieme online vernede-
ring.

Op Vox.com wijst Rebecca Jennings 
erop dat het geen toeval is dat de meer-
derheid van cringey Tiktoks gepost 
wordt door mensen gespeend van 
schoonheid, rijkdom of kennis van 
internetnormen. ‘Ze bezitten kwaliteiten 
waarvan wij geleerd hebben dat ze be-
spottelijk zijn: het verkeerde 
lichaamstype, een gebrek aan talent, een 

ongewone hobby, een armoedig huis. 
De commentaren zijn doorgaans voor-
spelbaar hardvochtig.’

En toen kwam Taylor 
Cringe blijkt ook een morele dimensie 
te hebben. Waar awkward vooral om 
sociaal onhandige situaties draaide, is 
cringe ook een tante die racistische 
praat verkoopt, of een seksistische oom. 
Cringe definieert wat gepast is en wat 
niet, wie toondoof is en wie niet. De 
plaatsvervangende schaamte kan gezien 
worden als een morele antenne.

In A cultural history of cringe be-
schrijft Kalia hoe cringe begon als een 
manier om gêne en milde schaamte te 
uiten, vervolgens een heel comedy-gen-
re inspireerde en dan weer een zware 
sociale veroordeling werd. En toen 
kwam Taylor Swift.

Toen ze aan de New York University 
een eredoctoraat in ontvangst mocht 
nemen, gaf ze een speech waarin ze ie-
dereen oproept om je vaker ongemak-
kelijk te voelen. ‘Learn to live alongside 

cringe. Hoe hard je ook probeert om niet 
cringe te zijn, ooit zul je terugkijken op 
je leven en in retrospect ineenkrimpen. 
Cringe is onvermijdelijk in het leven. 
Zelfs de term cringe kan op een dag als 
cringe bestempeld worden.’ 

Vanderschoot is al langer into ‘meta-
cringe’. ‘Bewust kiezen om te cringen is 
een ding aan het worden. Het heeft iets 
ironisch. Het is de verheerlijking van 
wat awkward is. Het is bijvoorbeeld sa-
men naar gênant slechte muziek luiste-
ren en daar extreem hard voor gaan. Of 
Samson en Gert bingewatchen. Of met 
opzet in heel lelijke kleren op straat 
rondlopen. Al is dat tegenwoordig zo 
mainstream dat het niet meer telt als 
cringe. Het is je cringeness ownen, het je 
eigen maken: oké, ik ben cringe en ik ga 
ervoor. Je omarmt wat niet cool is. Want 
als je je ongemak erkent, kan niemand 
je er nog op pakken.’  ■ 

‘Bewust cringen is een ding aan het worden. Het 
heeft iets ironisch, de verheerlijking van wat 
awkward is. Samen naar gênant slechte muziek 
luisteren of Samson en Gert bingewatchen’

De Standaard Weekblad44


