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Verlegenheid
als
n De Meernstaatde Metaalkathedraal.
Ooiteen
neogotische
kerk,latergebruiktalsmetaalfabriek
en nu eencultureelcentrum.Dezezomergekozen
als locatievoor een voorvertoningvan de voorstellingANGST
door PodiumT.U moet zich een kale
fabriekshalvoorstellen,
maargevormdalskerk- een
bizarre,ongekende
combinatie.
Toenik de aanwezigen
welkommochtheten,stelde
ik mii voorwelkeindruk het gebouwop de bezoekers
gemaaktzouhebbenbii bÍnnenkomst.
Hetstondvoor
mijvastdat hetindrukgemaaktzouhebbenwant,ik
schreefhet al,de Metaalkathedraal
is ongekend.
Somgedachthebben:Tjee,dit
migenzoudengeschrokken
lilkt wel het decor van een griezelfilm.Anderen
zoudendirect opwindinghebbengevoeld,want wat
een fantastischfeestzou je hier kunnen geven.Zo
kleurtonstemperament
wat we zien.
Velenvan u kennen het temperamentsverhaal.
Sommigenziin voorzichtiguÍtgevallen,
anderenmeer
avontuurlijk.De eerstegroepis ruimschootsvertegenwoordÍgdÍn de Angst,Dwangen Fobiestichting.
Hetzljnde mensendiezichzelfalsverlegenervaren.
Nietzo gemakkelijkhet woordnemen,maarvan alles
denkenwanneereenbrutaleruÍtgevallentype hoog
van de toren blaast.Verlegenmensenhebbende neiging te denken dat zlj minder presterendan hun
meer zelfverzekerde
groepsgenoten.
Ik heb goed
nieuwsvoor verlegenmensen.
ln dezelfdezomeïhoordeik eenlezingvan de Groningsedieronderzoeker
faapKoolhaas.Hij bestudeert
al jarenlanghet temperamentbij dÍeren.Varkensbijvoorbeeld.Bii dat onderzoekgebruÍkt hij een Tvormig labyrint. In de linkerarm daarvan staat
voedsel.Wanneerhet varkenwordtlosgelaten,
draaft
het hongerigop hetvoedselaf. Danzetde onderzoekereenemmervoorhetvoedsel.
Ietsonbekends.
Een
verlegenvarkenschrikt,snuffeltaande emmer,loopt
weerterug,kiikt opnieuw,en gaattenslotteheelvoorzichtigde emmervoorbij,op weg naar het voedsel.
een uitgave van de ADF stichting

Eenbrutaalvarkendoetniet zo moeÍlÍjk.DiezwÍept
directde emmeruit de weg en rent door naar het
voedsel.Maar dan. De onderzoekerplaatstnu het
voedselin de rechterarm.Het brutalevarken holt
naarde bekendeplek links,vindt niks en kan niets
betersverzinnendan weer terug te hollen naar het
beginpuntom daarnaweer naar Iinks te gaan.Hij
kan het niet geloven:weergeenvoedsel.Dan maar
weer terug en opnieuw proberen.Het verlegen
gaatdirectverderzoeken,wanvarkendaarentegen
neerhet links bot vangt.Veeleerderdan het brutale
varkenheefthet rechtsvoedselgevonden.
De boodschapis duidelijk.In een voorspelbare
werelddoende brutalenhet goed.Zliwetenhoe het
zit en handelenzelfuerzekerd
en dominant.Verlegenen latenzich opzli zettendoor de brutalen.Maar
wanneerer veranderÍngen
zijn,kunnenbrutalennÍet
gemakkelijk
Zij wistenhoe de wereld
omschakelen.
in elkaar stak en de wereld moet zich daaraan
gaan
houden.Zliwarenimmersde baas.Verlegenen
daarnietvan uit en kunnen zich daardoorveelbeter
aanpassen
aannieuweomstandigheden.ZljbereÍden
nieuwewegen.VoorzÍchtig,
dat wel,maarwel nieuw.
Wanneerde weger is, ja, danziin de brutalener om
er donderendoverheente rennen.Alsverlegenen
een
beetjeslim zijn, en vaak zljn ze dat, Iachenze van
binnendie brutaleneenbeetieuit.
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