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een antwoord in duizend woorden

Waarom spelen
volwassenen met lego?

I
is schrijver. Hij woont
in Amsterdam.

met hulp van lego hun creativiteit en communicatieskills te vergroten.
(225)
Er bestaat een televisieprogramma genaamd
Lego Masters, een soort Bake off Vlaanderen
waarin volwassenen via hun legobouwsels de
strijd met elkaar aangaan. De trailer was me al
te veel (‘Lego is gewoon mijn ding,’ zei een
deelnemer). Ik heb nooit naar een volledige
aflevering durven kijken omdat er zelfs voor
deze sceptische atheïst blijkbaar zaken heilig
zijn. Ik wil mijn dierbare en vreedzame legoherinneringen niet bezoedeld zien door de banaliteit van een televisiecompetitie.
Wat bezielt al die volwassen mensen om
zich zo fanatiek op dit kinderspeelgoed te
storten?

Soms denk ik met
verbijstering terug aan
mijn unplugged jeugd.
Geen insta-foto’s, geen
statusupdates. Ik deed het
helemaal voor mezelf

Volkskrant Magazine portretteerde eerder
deze maand een aantal volwassen lego-hobbyisten — of liever AFOL’s: Adult Fans of Lego,
want zoals elke subcultuur heeft ook die van
de legobouwers een eigen taal. Wat me opviel
was dat ze bijna allemaal een meditatieve
kwaliteit toekenden aan het spelen met lego.
‘Lego bouwen zorgt voor rust in mijn hoofd,’
zei er een. En een ander vertelde: ‘Lego is voor
mij een manier om mijn hoofd even leeg te
maken en om te gaan met stress.’
(394)
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Jamal Ouariachi

neens stond het daar, op een van de treurigste toeristenpleinen van Amsterdam,
de Dam: een standbeeld van volkszanger
André Hazes. In de zwarte kledij en met
het Blues Brothers-hoedje van zijn late periode. Opvallendste stijlkenmerk: het beeld was
door kunstenaar Streetart Frankey vormgegeven als legopoppetje, opgeblazen tot standbeeldformaat. Freak-detail: nog geen week na
plaatsing werd de plastic Hazes onthoofd. Dader onbekend, IS heeft de aanslag nog niet opgeëist.
Je zou door die wending bijna vergeten dat
er dus een dode geëerd werd in de vorm van
een stuk speelgoed. Dat zegt nogal veel over
de culturele hoogconjunctuur van het product
lego. Lego is overal. Het Parool bracht onlangs
een reportage over kunstenaar Jordy Koevoets, die met lego bekende kunstwerken nabouwt. Hij begon met ‘Fountain’ van Marcel
Duchamp en gaf vervolgens werk van Mondriaan en Malevitsj en ook de beroemde haai van
Damien Hirst een legomake-over. Koevoets
vindt het vooral belangrijk dat hij ‘met lego
kunstleken warm kan maken voor kunst.’
Lego als lingua franca van de volksverheffing. Ik zou het niet hebben kunnen voorspellen in de tijd dat ik als achtjarige met mijn
12V-transformator een legotreintje rondjes
liet snorren door mijn jongenskamer. Lego is
allang niet meer exclusief voor kinderen.
De universiteit van Cambridge heeft een
‘LEGO Professor of Play’ in dienst.
Managers en werknemers van bedrijven
kunnen workshops ‘Serious play’ volgen om

Hoe zou het komen dat die kleurrijke steentjes zo’n therapeutisch effect hebben? Waar
het artikel niet van rept is wat in mijn ogen nu
juist een van de opvallendste kenmerken van
het spelen met lego is.
Ik lig samen met mijn driejarige dochter
op de vloer van haar slaapkamer. Zij verkeert
momenteel in de overgangsfase van duplo
naar lego, het kind groeit, de steentjes krimpen. Tijdens ons spel is zij de architect, ik ben
hooguit aangever van geschikte blokjes. En
als een bouwwerk af is en ze zin krijgt in iets
anders, besef ik, terwijl ik stijfjes van langdurig in dezelfde houding liggen overeind kom,
dat ik al minstens een halfuur niet op mijn telefoon heb gekeken. Het is een heilzaam gevoel dat ik vooral herken van de momenten
waarop ik diep geconcentreerd met pen op
papier aan een roman of kort verhaal heb zitten schrijven, in plaats van op de computer.
Met lego spelen is, net als schrijven met de
hand, een offline bezigheid.
Soms denk ik met verbijstering terug aan
mijn grotendeels unplugged jeugd. Tot mijn

zestiende zonder internet, tot ergens rond
mijn twintigste zonder mobiele telefoon, en
daarna heb ik nog ongeveer een decennium
zonder smartphone kunnen bestaan. Wat
dééd ik zonder al die onzin? Leven. Met lego
spelen. Zonder dat er ook maar iets van die
uren werd vastgelegd en met de buitenwereld
gedeeld via sociale media. Geen insta-foto’s,
geen statusupdates. Ik deed het helemaal voor
mezelf. Al die duizenden uren staan nergens
geregistreerd, een beetje zoals homo sapiens
tienduizenden jaren wist te overleven zonder
ook maar één letter op papier te zetten.
Toch is datgene wat niet is vastgelegd,
geenszins voorgoed verloren (al is dat een van
de drijfveren van het schrijverschap: de irrationele opvatting dat wat je niet opschrijft, eigenlijk nooit werkelijk bestaan heeft). Er zijn
altijd sporen. Zoals er van de vroege menssoorten fossielen en speerpunten bewaard
zijn gebleven in de grond, zo bevindt zich in
mijn kop een sedimentlaag vol legoherinneringen.
(722)
Mijn oudste vriend Arnout en ik speelden als
acht-, negen-, tienjarigen samen met lego. We
benaderden het spul elk op onze eigen manier. Hij was de man van de architectonische
visie, hij kon uren sleutelen aan een zelfverzonnen bouwwerk (‘MOC’ in het jargon van
de AFOL’s van nu: My Own Creation), terwijl
ikzelf eerder geneigd was secuur de handleiding te volgen om zo snel mogelijk de standaardbouwwerken en poppetjes in elkaar te
zetten, zodat ik er de verhalen mee kon uitspelen die ik in mijn kop had.
Toevallige variatie in kinderkarakters?
Ik neem een sprongetje van dertig jaar naar
2020. Arnout is tegenwoordig beeldend kunstenaar. Hij ontwerpt en bouwt indrukwekkende installaties. Children of the Light heet
het kunstenaarsduo waar hij deel van uitmaakt, en ook ik ben in zekere zin altijd een
kind gebleven: wat is een romanschrijver anders dan iemand die poppetjes bedenkt en in
een decor plaatst, ermee speelt en daar schriftelijk verslag van uitbrengt?
Misschien is dat wel wat de volwassen legohobbyist drijft. In het boek Lego and philosophy. Constructing reality brick by brick ( ja, er
bestaan filosofieboeken over lego) lees ik:
‘These little plastic bricks are more like a building material or medium, and probably have
as much or more in common with bricks and
paint than they have with most of the items in
the toy aisle at the local megamart.’
Lego is niet zozeer speelgoed, als wel een
materiaal dat de gebruiker in staat stelt zijn of
haar persoonlijkheid tot uitdrukking te brengen. En daarin verschilt de volwassene allerminst van het kind. We laten ons kennen in
ons spel.
(1000)
Afwisselend zoeken Jeroen Olyslaegers,
Charlotte Van den Broeck en Jamal Ouariachi
in 1000 woorden een antwoord op een eigen
actuele vraag.

