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OUT OF THE BOX 
EN ZO GING IK FREE HUGGEN

VELEN VAN ONS HEBBEN ZO’N COMFORTABELE DOOS WAAR WE AL JAREN –ZO NIET 
ONS HELE LEVEN– IN VERTOEVEN. HIJ IS HEERLIJK VERTROUWD, VEILIG, BEKEND 
EN MET EEN TROTSE STRIK EROM HEEN. ‘ZO BEN IK NOU EENMAAL’. 
VEEL WAT ZICH BUITEN DIE DOOS AFSPEELT IS VAAK TE SPANNEND OF ENG, 
EN GEEFT EEN GEVOEL ALS VAN EEN NACHTELIJKE FIETSRIT TERUG NAAR HUIS, 
DWARS DOOR VERLATEN WEILANDEN EN MET EEN GURE WIND TEGEN. 
EN TOCH….HOE ZOU ONS LEVEN ERUIT KOMEN TE ZIEN ALS WE EENS VOORZICHTIG 
BUITEN DIE DOOS GINGEN RONDKIJKEN? OKÉ, VERANDERINGEN GEVEN IN EERSTE 
INSTANTIE ALTIJD WEERSTAND. TOCH WIL IK JE UITDAGEN DIE PRACHTIGE STRIK 
VAN JE DOOS TE HALEN OM DE WERELD ERBUITEN TE VERKENNEN. UIT JE 
COMFORTZONE TE KOMEN, EN JE TE LATEN VERRASSEN DOOR WAT ER DAN GEBEURT.

TEKST LINDA DE ROOS | ILLUSTRATIE SASKE VAN DER EERDEN 
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Mooie gesprekken komen er uit voort, hele blije gezichten, grenzen vallen weg en het maakt niet meer zo uit of 
er een bekende wordt geknuffeld of een onbekende. Gedurende de middag voel ik van binnenuit heel sterk dat 
we uiteindelijk allemaal één zijn. Alleen in een ander, uniek jasje gestoken. Die dag hebben we een lichtje laten 
schijnen in heel veel harten, hoe prachtig is dat.
Liefde is er gratis en in overvloed, en we gaan er zovaak mee om of dat het een schaars en exclusief goed is. 
Dat laatste blijkt uit het feit dat mensen mij ook voor gek verklaard hebben. Dat snap ik stiekem wel (want zou 
ik een wildvreemde met een free hug bord huggen op straat?), en toch is het ook raar. Zeker als je hebt 
ervaren voor wat voor mooie, blije en ontroerende momenten het heeft gezorgd. Acties vanuit liefde kunnen 
dan toch nooit gek zijn?

'H]H�GDJ�EHQ�LN�RS�SDG�JHJDDQ�PHW�PLMQ�DQJVWLJH�HQ�RQ]HNHUH�¶GUDNHQ·��+RH�PHHU�NQXIIHOV�LN�JDI��KRH�VWLOOHU�
die draken werden. Ze mochten er zijn, ze hoefden niet weg, en juist daarom zijn ze wellicht stilletjes 
verdwenen. 
Die strik mag wat mij betreft van mijn doos. Lekker open die boel. Soms even terug naar de veiligheid 
daarbinnen, daar is ook helemaal niks mis mee. Maar áls de kans zich voordoet – en die kans doet zich dan 
HLJHQOLMN�DOWLMG�YRRU�LQ�GH�YRUP�YDQ�DQJVW�RI�ZHHUVWDQG�LQ�PLM�²�GDQ�VSULQJ�LN�HUXLW��+DQG�LQ�KDQG�PHW�GLH�
gevoelens het nieuwe avontuur tegemoet. 

Ik hoop dat ik je nieuwsgierig heb gemaakt om ook jouw strik van je doos te halen en out of the box te gaan. 
Als je altijd een jager bent in de lesbische scène, oefen dan eens om een hertje te zijn. 
Als liegen je 2e natuur is geworden, probeer dan weer eens een tijd echt eerlijk te zijn en je ware natuur terug 
te pakken. Is je boosheid gevaarlijk voor de ander, zet die dan eens constructief om door te sporten of iets 
moois op de wereld te zetten. Ga je pas na 6 biertjes de dansvloer op, doe dat dan de eerstvolgende keer eens 
nuchter. Duik je altijd gelijk dezelfde nacht met die pas ontmoette leukerd het bed in? Wacht er dan eens een 
tijdje mee en leer elkaar eerst kennen. Maar als je er altijd al eindeloos mee wacht, doe het dan de eerste keer! 
9LQG�MH�NQXIIHOHQ�HQJ��JHHI�HHQV�HHQ�GDJ�)UHH�+XJV�ZHJ��,N�JDUDQGHHU�VXFFHV��0LVVFKLHQ�QLHW�JHOLMN��0DDU�
echt, oefening baart kunst. 

+RX�RYHULJHQV�ZHO�LQ�MH�DFKWHUKRRIG�GDW�KHW�YRRUDO�OHXN�ZRUGW�ZDQQHHU�MRXZ��QLHXZH��DFWLHV�HUJHQV�²�KRH�NOHLQ�
RRN���GH�ZHUHOGYUHGH�GLHQHQ��+HW�LV�JHHQ�RSURHS�RP�RQJHEUHLGHOG�GDWJHQH�WH�GRHQ�ZDW�MH�WH�ELQQHQ�NRPW�
vallen. Zoals wegrijden na het tanken zonder te betalen, omdat je nog nooit hebt gestolen. Probeer nieuwe 
dingen uit met liefde en respect voor jezelf en de ander.
/DDW�MH�HHQV�QLHW�ZHHUKRXGHQ�GRRU�DQJVW��VFKDDPWH�RI�¶ZDW�GH�ERHULQ�QLHW�NHQW�GDW�YUHHW�]LM�QLHW·��=R�KRX�MH�DO�
GLH�¶GUDNHULJH·��PDDU�VWLHNHP�R�]R�VFKDWWLJH��JHYRHOHQV�LQ�GH�VFKDGXZ��WHUZLMO�]H�]R�JUDDJ�KHW�OLFKW�ZLOOHQ�]LHQ��
Bedenk je vooral: wat kan er in het ergste geval gebeuren? En dan kan er vast niet iets gebeuren wat je niet 
aan kan. Geen enkel gevoel blijft voor eeuwig, alles komt maar gaat uiteindelijk ook weer weg. 
¶/HYHQ�LV�KHW�PHHUYRXG�YDQ�OHI·��]HJW�/RHVMH�]R�PRRL��(Q�/RHVMH�KHHIW�KLHUPHH�HHQ�HUJ�UDNH�XLWVSUDDN�WH�
SDNNHQ�/DDW�GLH�JURWH�ZHUHOG�¶RXW�RI�\RXU�ER[·�YRRU�MH�RSHQ�JDDQ�HQ�RQWGHN��=RDOV�NLQGHUHQ�GH�ZHUHOG�
ontdekken - voordat ze ook in die beperkende box terecht komen.
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'H�RRUVSURQJ�YDQ�GH�WHUP�¶RXW�RI�WKH�ER[·�OLJW�LQ�GH�RSORVVLQJ�YDQ�HHQ�UDDGVHO��ZDDUELM�HHQ�YLHUNDQW�YDQ�QHJHQ�
punten met vier rechte lijnen doorkruist moet worden zonder de punten meer dan één keer te raken. De enige 
manier om deze puzzel op te lossen is door buiten de kaders van het vierkant te treden. Creatief en speels te 
zijn dus. 

+HW�NDQ�KHHO�YHUUDVVHQG�]LMQ�RP�KHHUOLMN�EXLWHQ�GH�YHUWURXZGH�OLMQWMHV�WH�NOHXUHQ��'DDU�NRP�LN�DFKWHU�DOV�LN�
XLWJHQRGLJG�ZRUG�RP�HHQ�GDJ�PHH�WH�JDDQ�)UHH�+XJJHQ�RS�GH�PDUNW�LQ�'HQ�%RVFK��+HW�LGHH�YDQ�DOOHUOHL�
vrouwen, mannen en kinderen huggen die ik niet ken maakt me in eerste instantie lichtelijk benauwd. De vraag 
of ik het wel durf rijst op. Toch vind ik dat ietwat angstige gevoel wat me overmeestert tegelijkertijd interessant. 
Waarom is die angst, ik knuffel toch zo graag? Maar dan mensen die ik ken en vooral liefheb. 
Ik parkeer de uitnodiging heel even en denk terug aan die keer dat ik op het Eigentijds Festival rondliep. Een 
festival met meer dan 500 verschillende workshops waar je je voor in kan schrijven. Dié keer heb ik me juist en 
vooral ingeschreven voor de workshops waar ik weerstand en/of angst bij voelde; tantra voor mannen en 
YURXZHQ��GH�]ZHHWKXW��YXXUORSHQ��HQ�QRJ�ZDW�PHHU�YDQXLW�PLMQ�EHOHYLQJ�¶YUHHPGH·�GLQJHQ��:DW�HHQ�IDQWDVWLVFKH�
HQ�YHUULMNHQGH�HUYDULQJHQ�ZDUHQ�GDW��DFKWHUDI�JH]LHQ��+LODULVFKH�DOVRRN�RQWURHUHQGH�PRPHQWHQ��GLH�LN�YRRU�
geen goud had willen missen. Verhalen die het op feestjes nog steeds geweldig doen. En alleen maar door juist 
dat op te zoeken wat ik niet kende, buiten het mij vertrouwde en veilige te gaan. 

Dat bedenkende neem ik de knuffeluitnodiging met klamme handjes maar vooral met nieuwsgierigheid aan. En 
]R�VWDS�LN�GLH�]DWHUGDJ�PHW�PLMQ�]HOI�JHYHUIGH�)UHH�+XJV�ERUGMH�RS�GH�WUHLQ��GH�]HQXZHQ�YRHOEDDU�LQ�PLMQ�ELOOHQ�
en een angstig bandje rondom mijn hart. Ik heb het gehouden bij een nog redelijk bescheiden bordje, het moet 
YRRUDO�QLHW�WHYHHO�RSYDOOHQ��'H�HUYDUHQ�)UHH�+XJJHUV�LQ�RQ]H�JURHS�GDDUHQWHJHQ�ORSHQ�PHW�HHQ�HQRUP�WURWV�
bord waar je echt niet omheen kan. 
Daar lopen we dan, op de markt in Den Bosch. Grote drukte, en heel veel mensen om te huggen.
Ik voel me weer zo verlegen en onzeker als toen ik 14 was. Als ik de eerste man wat klungelig hug lachen de 
anderen me uit, ze hebben me nog nooit zo blozend gezien. Op dat moment ren ik het liefst weer terug naar de 
trein, mijn bordje dubbelgevouwen achterlatend in de vuilnisbak. Toch probeer ik de nieuwsgierigheid vast te 
houden. Alles wat nieuw is, is eng. Vol vertrouwen stap ik op de volgende af. Die zegt nee. Natuurlijk zegt die 
nee. Wie gaat er nu wildvreemden huggen?! De moed zakt me in de schoenen. Maar diezelfde schoenen lopen 
PH�WRFK�ZHHU�QDDU�GH�YROJHQGH�WRH��¶,N�EHWDDO�HU�OLHYHU�YRRU�·�LV�]LMQ�LHWZDW�QXNNLJH�DQWZRRUG�HQ�KLM�ORRSW�GRRU��
mij in verbazing achterlatend. 
Al gauw is het tijd voor een wijntje, en die heb ik ook echt nodig. We bespreken het verloop. Ik zeg dat het wel 
HHQ�OHV�LV�RP�WH�GHDOHQ�PHW�HHQ�¶QHH·��HQ�GXV�PHW�DIZLM]LQJ��:DDURS�HHQ�DQGHU�XLW�GH�JURHS�]HJW�GDW�]LM�GH�NDQV�
niet geeft om nee te zeggen, want zij hugt iedereen gewoon, zonder te vragen. Dat is natuurlijk een manier om 
de afwijzing te voorkomen, maar niet echt de meest respectvolle in mijn ogen. Ik ga voor de oefening met 
DIZLM]LQJ��1D���ZLMQWMHV�LV�GDDU�ZHO�LHWV�PDNNHOLMNHU�PHH�RP�WH�JDDQ�PHUN�LN��*HOXNNLJ�]LMQ�HU�RRN�YHHO�MD·V��
Mannen zijn gewilliger dan vrouwen, vooral de op leeftijd zijnde mannen. Mannen van middelbare leeftijd met 
een vrouw aan hun zijde zijn héél gewillig, maar dan moet je wel een vernietigende blik van de echtgenote 
kunnen incasseren. Naarmate de oefening langer duurt wordt het steeds leuker. Mensen blijven in groepjes 
lachend naar ons kijken. Kinderen die hun ouders spontaan gaan huggen. Een pokdalig tienermeisje die naar 
PH�WRH�NRPW�HQ�PH�YUDDJW��¶0HYURXZ��ZDDURP�JHYHQ�MXOOLH�JUDWLV�NQXIIHOV�ZHJ·"�:DDURS�LN�KDDU�DQWZRRUG��
¶,HGHUHHQ�KHHIW�EHKRHIWH�DDQ�OLHIGH�HQ�DDQGDFKW��]HNHU�LQ�GH]H�GRQNHUH��NRXGH�GDJHQ��0HW�NQXIIHOV�JHYHQ�ZH�
HONDDU�ZDW�OLHIGH�HQ�ZDUPWH��QLHPDQG�XLWJHVORWHQ�·���,N�YHUWHO�YRRU�KHW�JHPDN�PDDU�QLHW�GDW�KHW�RRN�PLMQ�XOWLHPH�
OHV�LV�RP�WH�RHIHQHQ�PHW�DIZLM]LQJ���:DDURS�]H�HQWKRXVLDVW�UHDJHHUW��¶0DDU�GDQ�ZLO�LN�HU�RRN�ppQ�·�(Q�ZH�SDNNHQ�
elkaar even heel stevig vast.
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