Balletjuf in het zwembad.
Voor de meeste kinderen zit de wereld overzichtelijk in
elkaar. Voor een kapotte fiets ga je naar een man met
een besmeurde overall. Hij weet alles van fietsen
en zal de jouwe dus ook wel kunnen maken.
Bij pijn aan je keel, stap je met mamma een
winkel binnen waar het naar ziekenhuis ruikt.
Iemand zal dan een doosje met pillen over
de toonbank schuiven.
Bij een balletjuf werkt het net zo.
Ook zij draagt speciale kleding en
haar werkplek is een studio.
So far, so good.
Maar wat moet je als kind van zes,
wanneer je met pappa in het
zwembad bent en plotseling
komt jouw juf langs zwemmen???
Dit keer niet in maillot met beenwarmers maar in badpak? Ik verkneuterde
me altijd om de geschokte en verbaasde
blikken van mijn leerlingen en hóórde ze
gewoon denken: 'Hoe kan dat nou.
Gisteren stond ze nog in de studio??’
Het is duidelijk; balletjuffen horen te balletten.
En zeker niet te zwemmen. Het moet voor zo’n kind
net zo raar zijn om de dokter in een wielrenbroek
op zijn racefiets te zien zitten. Dat kan eigenlijk ook niet.
Wat nog minder kan, is jouw dansjuf een supermarkt. Als een
leerling van mij een vriendinnetje aanstootte en haar toesiste: Kijk es,
dat is mijn balletjuf.. zag ik zo'n kind verwilderd rondkijken, dwars over mij
heen. Als ze dan eindelijk snapte om wie het ging, zag ik een teleurgesteld
smoeltje. Ze had van alles verwacht, maar zeker geen mens in spijkerbroek en
windjack. Een volgende keer moet ik gauw maar even een pirouette maken bij
het pakken van de pindakaas. En daarna een arabesque richting tandpasta.
Tot slot een pas de deux met de jongen van de groente.
Kan mijn leerling toch nog even de blits maken tegenover haar vriendinnetje.

