
Nieuw-Zeelandseweten-
schappers zijn ongerust
overdegelaatsuitdrukkingen
vanLegofiguurtjes, die volgens
hunbevindingen steedskwader
gaankijken.

CharLotte van haCht

Sinds Legofiguurtjes er in de vroege
jarennegentig een resemnieuwe
gezichtsuitdrukkingenbij kregen, kijken
de gelemannetjes almaar kwader. Dat
steldeNieuw-Zeelandse robotexpert
ChristophBartneck vast toenhij zesdui-
zendpopjes fotografeerde aande
Universiteit vanCanterbury. Bartneck
telde en turfde en kwam tot de conclusie
dat het aantal blije gezichtjes elk jaar
daalde in het voordeel van kwade of zelf-
zekere gelaatsuitdrukkingen.
Bovendienmerktenhij en zijn team

ophoe de themadozen vanLego steeds
vaker rond conflictsituaties draaien.
Terwijl de pakketten vroeger nog simpel-
weg een tankstation of een teamvuilnis-
mannenbevatten, blijkt de strijd tussen
goed en kwaadnu eenpopulair thema.
Opmerkelijk is dat de helden-poppetjes
evengoed een kwade of verbeten gelaats-
uitdrukking krijgen als de slechte figu-
ren. Bartneck schrijft aanhet einde van
zijn rapport dat hij ongerust is over de
impact die deze kwade figuurtjes en con-
flictrijke dozenhebben opdenieuwe
generatie Legofans.Hij hoopt dat het
bedrijf zijn onderzoek in het achterhoofd
houdtwanneer het nieuwe reeksen ont-
wikkelt.
Een verontrustende redenering,

want Legomaakt langniet als enige

kwade figuurtjes. De ninetiesrageAction
Man lijkt eennorse broer vanKen enook
helden als Batman en co. zijn geen lach-
bekjes, omvande recentere hypeAngry
Birdsmaar te zwijgen.

Agressieve kinderen
Nederlands ontwikkelingspsycholoog
StevenPont looft het onderzoek van
Bartneck,maar vindt de eindredenering
vanhet teamwat kort door de bocht.
“Stellen dat kinderen zich tijdens hun
spel laten leiden door de aard vanhun
speelgoed, klopt slechts voor een deel.

Agressie leren regulerenhoort bij hun
spel. Of je hennu twee blokjes geeft zon-
der een gezicht, of lief lachende poppen,
maakt niet uit. Kinderen brengen zelf
agressie in hun spel.Wanneer je twee
groepen spelende kinderennaast elkaar
zet en je geeft een vanhen eendoosmet
kwadeLegofiguurtjes en de andere een

neutrale doos, is de kanswel groot dat de
eerste groep agressiever gaat spelen.”
Maar datwil volgens Pont nogniet

zeggendat ze ook een agressievere per-
soonlijkheid ontwikkelen. “Een achttien-
jarige diemet conflictgericht speelgoed
speelde, zal daaromniet agressiever zijn
dan leeftijdgenoten die dat niet deden.
Integendeel, het zou best kunnendat ze
hun agressie beter leerden controleren
met die figuurtjes.”
Haastig alle Legomannetjes van een

vredig lachend gezichtje voorzien is dus
niet nodig. “Washetmaar zo eenvoudig.
Dat speelgoedmet lieve poppetjes voor

lieve kinderen zorgt. Bij het
opgroeien en leren omgaan
met geweld spelen
zoveel factorenmee.De
manierwaarop ouders
met conflict omgaan,
bijvoorbeeld, blijft veel
belangrijker.”
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Hetmekka vande
hedendaagse kunst ligt
vanaf vandaagweer inhet
ZwitserseBasel,waar de
44ste editie vanArt Basel
van start gaat. Helaas ziet
de toekomst er voor de
kleine galerieënniet zo
fraai uit,meldtThe New
York Timesuitgerekendnu.

Pieter van Leuven

Alsgrootste kunstbeurs terwereld
isArtBaselal jareneengoede
afspiegelingvandekunstwereld.
ArtBaselbiedt traditioneel een
platformaangalerieënomkunst
voor te stellenaanhet grote
publiek, verzamelaars,museumdi-
recteurs encuratoren.Debeurs,
die opgericht is in 1970door3gale-
riehouders,wasvanafhetbegin

eengroot succes: opdeeerste
show in 1970kwamenmeerdan
15.000bezoekers af, en tekenden
90galerieënpresent.

Dit jaar zijn ermeerdan300
galerieënaanwezig enworden
meerdan50.000mensenver-
wacht.OndertussenheeftArtBasel
franchises inMiamiBeachen
vanafdit jaarook inHongKong.
Degrote galerieënklinkthet als
muziek indeoren.

Zeno X en Jan Mot
Nochtans legtArtBaselookdit jaar
eenhardewerkelijkheidbloot.
Kleinegalerieënhebbenhetmoei-
lijk omopdebeurs aanwezig te
zijnomdat zenogmoeilijkuit de
kostengeraken.TheNewYork
Timesmeldtdat eenkleine stand
opArtBasel eengaleriehouderal
gauwzo'n30.000eurokost. Tel
daardannogeensdeduizenden

euro’s bij aan reiskosten, kunst-
transport enverzekering, enhet
wordt snel duidelijkdat enkel de
big shots zicheenplaats opde
beurskunnenveroorloven.
Verderhaaldedekrantuit een

rapport overdie anderegrote
Europesekunstbeurs,Tefaf in
Maastricht, datmiddelgrote en
kleineregalerieëner jaarna jaar
verliesmaken.Daartegenover
stondendegrote vissen, diehun
inkomstenmet55procent zagen
stijgen in2012.
Terwijl de topvandekunst-

markt van recordnaar record
schijnt te surfen, laat de crisis zich
dusweldegelijk voelen inde
wereld vandekleinegalerieën.De
grotereBelgischegalerieënhou-
denwel stand, te oordelennaar
hun talrijke aanwezigheidopArt
Basel. OnderandereZenoX, Jan
Mot enXavierHufkens zullener
tentoonstellen.

Grootste kunstbeurs ter wereld
doet het zonder kleine galerieën

● Werk vanMarc Camille Chaimowicz (linksboven) enMaurizio Cattelan. © aRT BasEL/aFp

Schaadt kwaad speelgoed uw kinderen?

‘Kinderen
brengenzelf
agressie inhun
spel,waarmee
zeookspelen.
Agressie leren
reguleren
hoortbijhun
ontwikkeling’
Steven Pont
OnTwIkkELIngspsycHOLOOg

Terwijl Lego vooral op jongens mikt
en hun speelgoed verhard, blijkt de
meisjesafdeling in een ander bedje
ziek. Hier kleurt alles roze.
Een groep Engelse onderzoekers
bekeek speelgoedcatalogussen van
de voorbije vijftig jaar en consta-
teerden dat het speelgoed voor
meisjes steeds minder kleurtinten
krijgt. Van keukentjes tot kleine stof-
zuigers en telefoons, alles kleurt
roze. Zelfs speelgoed dat ooit uni-
sex werd aangeboden, zoals pop-
penkasten of gezelschapspelletjes,
kreeg een roze make-over. Lego
Friends, de meisjeslijn van Lego,
kreeg al veel kritiek over zich heen.
De collectie bevat immers roze
blokken met stereotype thema’s.
Britse ouders verenigden zich
onder de slogan ‘Let Toys Be Toys’.
Op hun website zeggen ze niet te
begrijpen waarom man-vrouwver-
schillen steeds kleiner worden in de
echte wereld, maar zo benadrukt
worden bij kinderen. Hun Face-
bookpagina kreeg een kleine vijf-
duizend likes.
De oprichters vinden het speel-
goed voor meisjes bovendien te
huishoudelijk. In de rekken voor
jongens liggen dan weer weten-
schapsdozen, wapens, grasmaaier-
tjes en auto’s.

Kwade Lego
voor jongens,
roze blokken
voor meisjes

● Legopoppetjes
kijken steeds vaker
kwaad,maar dema-
nierwaarop ouders
met conflict omgaan,
blijft veel belangrij-
ker voor hun ontwik-
keling. © RV
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H
ij zit bijOudSluis
aanzijnplafond,
zegt SergioHerman.
Letterlijk, omdathet
restaurantuitbrei-
denof anders inrich-
tenmoeilijkwordt.
Figuurlijkook,

omdatHermandevoorbije jarenzowat
allesbereiktewateropculinairgebied te
bereikenwas.Opzijn43stemoethij dus
alweeropzoeknaareennieuweuitdaging.
Alvaltdatnogmee.Erwarener inde loop
vandegeschiedenisaldievroegerpiekten
danHerman.

NeemnudeAmerikaanBobBeamon.
Dienamin 1968op22-jarige leeftijddeel
aandeOlympischeSpelen inMexicoen
sprongermeteen8,90meterver.Tot in 1991
bleefdie lengtegenoteerdalswereldrecord.
“Hijwistwaarschijnlijkmeteendathijnooit
inzijncarrièrenogzoverzouspringen”,
denkt sportpsycholoogGuidoVerhaeren.
“Probeerdannogmaareensgemotiveerd te
blijven.”

Mensendiedaaromstoppenophun
hoogtepunt, ofdat tochclaimen,Verhaeren
komtze indesportwereldgeregeld tegen.
Al ziethij af en toeookhetomgekeerde:
sportersdiehuncarrière te langrekkenen
al evenopde terugwegzijnwanneerzehun
sportoutfit voorgoedaandehaakhangen.
“RogerDeVlaeminck isdaareenvoorbeeld
van.Hijhieldmisschien teveel vandeaan-
dachtdiehij oogstteals sportman.”

Maardenoodaanaandacht is volgens
Verhaerennietdeenige redenwaarom
sommigen–ofhetnusporters zijnofkoks–
erniet voorkiezenomopeenhoogtepunt te
stoppen. “Ikkomregelmatigmensen tegen
diehuneerste carrièreeigenlijkal evenwil-
lenafbreken,maardiepsychologischnog te
nauwzijnverbondenmethunouders.Die
hebbenhenmeestal enormgesteunden
zolangzij geenduidelijk signaalgevendat
het inorde isdathunkindzijn leveneen
anderewendinggeeft, doenvelendatook
niet.”

OokSergioHermanhadzichvoorgeno-
menomdrie jaargeleden,opzijnveertigste,
zijnwerk inOudSluis voorbekeken tehou-
den.Het feit dathij erhet levenswerkvan
zijnvaderengrootvaderverderzette,
maaktedathij er toen tochnoggeen
afscheidvankonnemen.

Dathij datnuwelkan,heeft vooral te
makenmethetbesefdathetniet eenvoudig
wordtomnogbeterof zelfs evengoed te
blijvendoen.Waarnunogeen twintigop
twintigpronkt indegidsvanGaultMillau,
kanweleenseen 19,5komente staanals
Hermanevennietoplet. Zoietskanaanvoe-
lenals falen, zelfs al zoudenandere restau-
rateurseenmoordbegaanomdie score te
behalen.

“Het is veel gemakkelijkeromgoed te
spelen,danomtevoorkomendat je slecht
speelt”, zei voormaligvoetballer Johan
Cruijff daaromooit, omnogeven inde
sport teblijven.Zeker inhet culinairevak,
waarinvaakveel creativiteit envernieu-
wingwordtverwacht, doetHermanergoed
aandeverwachtingennuaan tepassen.
Mensenzijnnamelijkveelmindercreatief
opmomentendat zehetgevoelhebbendat
zenietmogenmislukken.Zoblijktuit
onderzoekvandeNederlandsearbeids- en
organisatiepsychologeMariekeRoskes.

Losers
Ookstudentenzijngeregeldgeneigdomer
opdiemomentendebruiaan tegeven.Zij
dieopgeven inhuneerste jaaraandeuni-
versiteit ofhogeschooldoendat zekerniet
allemaaluitdesinteresse.Eendeel vande
studentenstoptmetzijnofhaar studiesuit
angst tochniet tekunnenvoldoenaande
hogeeisen.Ofdienuwordengestelddoor
zichzelf ofdoordebuitenwereld. “Tijdens
mijn lessenmotivatiepsychologiewerp ik
altijdopdatmensendie stoppenvoorze
probeerden in iets te slageneigenlijkmis-
lukken”, zegtprofessormotivatiepsycholo-
gieWillyLens (KULeuven). “Dehelft vande
studenten ishetdaarnietmeeeens.Zij vin-

dendathuncollega’snietkunnenmisluk-
ken,netomdatzeop tijd stopten.”

Collega-onderzoekersvanLensdenken
er somsnet zoover. “Laatst verteldeeen
onderzoekermenogdathijhetgevoelhad
dathijnogmaarweinigextrakonbereiken,
omdathij al zijndoelenalbehaaldhad. Ik
adviseerdehemomzijnwerkterreinuit te
breidenof teverschuiven.Datdoetook
SergioHermangoed”, zegtLens.

Hermanwil zichnadesluitingvanOud
Sluis toeleggenopLaChapelle, zijnnieuwe
restaurant inAntwerpen, enopPureC, zijn
restaurant inhetNederlandseCadzand.
“Maarookonderzoekersdienetnietberei-

kenwatzewillen, gebruikendezelfde stra-
tegie”,merktLensop. “Iemanddiede top
maarniethaalt, zal somszosnelhij of zij
kanvooreenadministratievebaankiezen
enzijnofhaarbaanalsonderzoekeropge-
ven.”

Deonderzoekersdiedatdoen, zijnwaar-
schijnlijkvanhet typePerfectionist.De
drukontvluchten, zichzelf eenontsnap-
pingsroutegeven, isnamelijk eenstrategie
dieperfectionistenvaakgebruiken. “Jekunt
hetookpositieverzien”, stiptLiesbetBoone
aan.Zij doetaandeUGentonderzoeknaar
perfectionismeendegevolgenervan.
“Perfectionistendagenzichzelf graaguit.

Hetkanookdaaromzijndat zeopzoek
gaannaar ietsanders, zoalsSergioHerman
ookdoet.Perfectionistendoennamelijk
niets lieverdande ladderbeklimmenende
lat altijdhoger leggen.”

Daaromvertonenookzoveel topmana-
gersvolgensBoonekenmerkenvanperfec-
tionisten. Sommigenonderhenzullendie
perfectionistische trekkenaandedag leg-
genomdatzedienueenmaalopprijswor-
dengesteld indeomgevingwaarinzewer-
ken.Ofomdatbijvoorbeeldhunouderser
altijdophamerdendatallesaltijdperfect
moetzijn. “Meestal zoekenperfectionisten
tochzelfnaarzo’nomgeving,wantperfecti-

onisme iseenkaraktertrekdie jeniet
zomaarafschudt”, aldusBoone.

SergioHerman lijkt eralvastookmee
besmet. “Elkedagheb ikde lathoger
gelegd.Zohoogdat ikOudSluisde laatste
jaren ‘hetmonster’ bengaannoemen.Niet
omdathet eng is,maaromdathetmij volle-
digheeftopgeslokt”, zegtdekokdaarover
inhet interviewwaarmeehijhet eindevan
OudSluisaankondigdeopzijnwebsite.
Ook inDMMagazinegafHermanvorig
jaaral aandathetalsmaarbetermoet.
Omdathij datwil. “Weet jewathet is?Drie
sterrenof twintigop twintighalen,dat
geeft geencompetitiegevoel, hoor.Hetgaat
menumeeromhetbesteuitmezelf te
halenennogbeter teworden.”

Levens op het spel
Booneherkenthet. “Perfectionisten leggen
de lat altijdhoger, tothundoelonrealistisch
wordt.Zomakenzedekansop falengroter,
maardaarkunnenzemaarmoeilijkmee
omgaan.Daaromkampenperfectionisten
wel eensmeteenburn-out, eendepressieof
angststoornissen. Inhetzelfdevakgebiedals
SergioHermanzagenwebijvoorbeelddat
PeterGoossens (chef vanhetdriesterrenres-
taurantHof vanCleve, sjs) daaral tegenaan
liep.”Reden isvolgensBooneookdatper-
fectionistenophetmomentdathet fout
loopt te zelfkritischzijn.Zezoekendeoor-
zakenvooreenmislukkingalleenbij zich-
zelf, nietbijhunomgeving.

Demensendiedezekarakterkenmerken
meedragen, vind je inalleberoepsgroepen,
maarmeestal in functieswaarhetvoor-
voegsel ‘top’ aanwerd toegevoegd.Al isdat
indegezondheidszorganders.Aangezien
daarmensenlevensophet spel staan, zijn
veelwerknemersergeneigdperfectionisti-
scher tehandelen. “Datbegrijp ikwel,maar
het isniet altijddebestekeuze”, vindtpsy-
chologeErnaClaes. “Dewerknemers inde
gezondheidszorgkunnensomsniet tegen
degedachtedat eenmensenlevenverwoest
kanwordenwanneerzij eenkleine fout
maken.Daaromgaansommigenonderhen
opzoeknaareennieuwebaan, eendiebij-
voorbeeldalleenmaaromcijfersdraait.Of
zevallenongewilduit, bijvoorbeelddoor
eenburn-out.”

Claesgaatdaaromvoorhet zover ismet
henopzoeknaarhoedezorgmedewerkers
hunperfectionismekunnen temperen.
Doorhenbijvoorbeeldduidelijk temaken
dat zehunbaanmisschienwelperfectuit-
voeren,maardaardooranderebelangrijke
zakenuithetoogverliezen.Het contactmet
depatiëntenofmetcollega’s schiet er
namelijkbij in. “Soms ishetbeteromtien
procentminderperfectionistisch tezijnen
daardoorvijftigprocentmeercontact te
hebbenmetcollega’s”, steltClaes. “Anders
houdendezorgmedewerkershet zelfniet
vol enhelpenzeuiteindelijkookniemand
vooruit.”

Maardevreesomteleur te stellen is
grootbij perfectionisten.Ookbij Sergio
Herman.Hij zegtbijvoorbeeld inhet inter-
viewopzijnwebsitedathijniet goed is in
het teleurstellenvanmensen, zelfs alshet
gaatomzoietsalshetmoetenaankondigen
datOudSluisalbijnavolledigvolzet is tot
aandesluiting, einddecember.Volgens
sportpsycholoogJohanDesmadryl isper-
fectionisme tochnietdeenige reden
waaromdekokzichnuopzijnandere res-
taurantswil toeleggen. “SergioHerman is
volgensmijnet zoals veel topsporters:
iemanddiewerktomtewinnenendieniet
zogeniet vandewegnaardieoverwinning.”

Inzijn studententijdzouHerman
daarombijvoorbeeldzijnvriendeneen
voorsprongrichtingschoolhebbengege-
venomhendanmetzijnbrommer in te
halen.Ook indeschoolkeukenwildehij
graagzijncollega’sde loef afsteken. “Daarin
zithet verschil tusseneen topsportereneen
artiest. Eenartiest geniet vanalles,maar
iemandals SergioHermanzal volgensmij
ookmet zijn tweeandere restaurantsweer
naarde topwillenmikken”, vermoedt
Desmadryl. “Dathoeft nietnegatief te zijn,
alshemdat gelukkigmaakt.”

Perfecte
faalangst

Wat kun je nog beter doen als je restaurant al werd beloond met
drie Michelinsterren? Weinig en dus sluit topchef Sergio herman
binnenkort zijn restaurant oud Sluis. hij is bijlange niet de enige die
liever stopt dan stilaan terug naar af gaat. Want dat is nu eenmaal
een van de kenmerken van de perfectionist. Sjoukje Smedts

‘Perfectionisten
leggende lataltijd
hoger, tothundoel
onrealistisch
wordtendekans
op falengroter is’
liesbet boone
vakgroep pSyChologie (Ugent)

‘SergioHerman is
iemanddiewerkt
omtewinnen, en
niet zogenietvan
dewegnaarde
overwinning’
johan desmadryl
SportpSyCholoog

Topchef SergioHerman gaat zijn
enthousiasme nu concentreren
op zijn restaurants La Chapelle in
Antwerpen en Pure C in Cadzand.
© Corne van der Stelt /
hollandSe hoogte


