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‘Als we daar dan zo strakjes zijn, dan ben ik gelegen,’ zegt 
mijn zoon. Hij bedoelt: verlegen. Hij zegt ook: ‘ik ben op jou 
geliefd.’ Hij is 3.
We zitten in de auto. Hij heeft net Jingle Bells gezongen, Op 
een klein stationnetje en Sinterklaas poepiescheet. Op school 
zingen ze ‘kapoentje’, althans, dat deden ze een paar maan
den geleden, maar voor deze tijd van het jaar heeft hij zijn 
eigen versie gemaakt. Hij lacht er zelf het hardste om. 

We zijn op weg naar vrienden, maar omdat ze daar geen 
kleine kinderen hebben die ik hem als zijn eigen vriendjes 
kan verkopen, ziet hij er een beetje tegenop. 
‘Dat is wel goed van jou, liefie,’ probeer ik pedagogisch, ‘dat 
je nu al aankondigt dat je dan straks verlegen bent. Want 
dan kun je er ook nu al iets aan doen.’ 
en ik begin een heel verhaal over dat eigenlijk iedereen ver
legen is. Dat iedereen het spannend vindt om een kamer 
binnen te komen met heel veel mensen, en dat je dan twee 
dingen kunt doen. ‘Of je kunt blijven denken: o, o, wat ben ik 
toch verlegen, zeg – en dan ga je in een hoekje zitten sim
men, of je roept gewoon heel hard: “Hallo allemaal!” en dan 
ben je er doorheen.’ 

Verdomd, dat is hoe ik het doe, realiseer ik me. Met je kind 
voed je eigenlijk jezelf ook nog een keer op.
iedereen is verlegen. en iedereen verzint een manier om er
mee om te gaan. De een is zich verschrikkelijk mooi gaan 
maken, de ander maakt grapjes. De derde trekt een rook
gordijn op achter zijn sigaret, de vierde sust zichzelf met 
alcohol. iedereen is verlegen. Wat een geruststellende ge
dachte eigenlijk. 

Toen ik nog op de middelbare school zat – het summum van 
verlegenheid en ongemak – waren er altijd van die meiden 
die op schoolavonden mystiek in een hoekje zaten te zwij
gen. Jaloersmakend vond ik dat. ik probeerde dat dan ook, 
maar na een kwartier kwam Smells Like Teen Spirit van  
nirvana, of I’m Still Alive van Pearl Jam, en dan moest ik per 
se dansen. Heel wild en gênant, met headbangen en alles 
erop en eraan. 
Later, veel later, kwam ik de mysterieuze meisjes van toen 
nog weleens tegen. ‘Jij was altijd zo lekker spontaan,’ zeiden 

ze, ‘daar was ik jaloers op. altijd lekker 
anekdotes aan het vertellen. terwijl ik  
altijd maar zo’n beetje bangig in een 
hoekje zat.’

Had ik dat toen geweten. koortsachtig 
aansluitend bij groepjes, van tevoren 
bedenkend met welk goed verhaal, 
met welke grap, met welke clou ik me 
daar nou eens gezellig binnen kon 
wringen, stinkend jaloers op de zwij
gende prinses – bleek zij precies het 
tegenovergestelde te denken. 

Iedereen is verlegen. Maar niemand 
geeft het toe. Behalve de blozer, de 
stotteraar – de pechvogel die er niet 
aan ontkomt een fysieke weerslag van 
die onzekerheid te laten zien. ik ken 
mannen, een paar zelfs, knappe, suc
cesvolle kerels die stotteren. 
Wat sommige mensen hebben met 
loensen, dat heb ik met stotteren. 
Loensen wordt een aantrekkelijke im
perfectie gevonden – waarschijnlijk 
omdat het een associatie oproept met 
seksuele opgewondenheid – maar ik 
heb het meer op stotteraars. Zij zijn, 
weliswaar tegen wil en dank, de enige 
echt eerlijke mensen. iedereen vindt 
het spannend om iets te vertellen aan 
een ander, alleen aan hen kun je het 
ook nog eens zien en horen. 
iedereen is verlegen.

‘Hallo allemaal,’ zegt mijn zoon als we 
uiteindelijk binnenkomen. Weliswaar 
héél zachtjes, maar toch. 
‘Hallo allemaal. ik ben gelegen.’

Claudia
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Krijg nou tieten!. 


