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De clown in mij...

Dit verhaal gaat over een circusclown. 
Haar naam is Koosje. Ze is een clown 
met een rode neus, draagt knallende 
kleuren en maakt  altijd grappen en 
grollen. Ze maakt grote en kleine men-
sen aan het lachen en laat hen al hun 
zorgen voor even vergeten. Jarenlang is 
Koosje gelukkig met haar leven. Ze 
studeert al haar grappen en grollen 
perfect in, zodat er niets fout kan gaan.

Maar op een dag voelt ze een soort 
steentje in haar maag. Eerst probeert 
ze het steentje nog te negeren. Het gaat 
vast wel over, gewoon niet aan denken, 
met niemand over praten en vooral 
doorgaan met grappen maken, denkt 
Koosje. Maar dat negeren gaat steeds 
moeilijker en het steentje wordt een 
grote kei. 

’s Avonds op haar kamer huilt Koosje 
tranen met tuiten en schopt ze keihard 
tegen de deur. Ze is boos en verdrietig. 
Waar komen al deze emoties toch 
vandaan? Is het vanwege haar lieve-
lingskat, die overleden is? Of is ze boos 
op haar vriendinnetje, dat pas is ver-
huisd? Of komen al deze emoties naar 
boven omdat ze met het circus ver van 
huis is? Ze weet het niet, maar wat ze 
wel weet, is dat het zo niet verder kan.

Ze vraagt zich af of ze nog wel een 
clown wil zijn. Voorzichtig zet ze haar 
neus af en klopt aan bij de oude, wijze 
circusdirecteur, hij geeft immers altijd 
wijze raad. 
Zonder haar rode neus en met veel 
tranen vertelt ze haar verhaal en wacht 
hoopvol op een antwoord. De circus-
directeur is een tijdje stil, zucht eens 
diep en zegt: ‘Misschien moet je ge-
woon eens jezelf gaan worden, met 

alles erop en eraan. Geen clown met 
een clownsmasker op, maar een echte 
clown; een clown met een lach en een 
traan’. 
Verbaasd kijkt Koosje de circusdirec-
teur aan. ‘Maar dat is eng’, zegt ze. ‘Wat 
als de mensen me dan niet meer mo-
gen? Of me raar vinden?’ ‘Ja, wat dan?’, 
zegt de directeur. ‘Het is eng, maar ook 
fijn om jezelf te zijn. Probeer het maar 
gewoon!’, vult hij aan. 
De clown haalt diep adem, zet lang-
zaam haar neus weer op en bedankt de 
circusdirecteur.

Die avond stapt clown Koosje voor het 
eerst huilend de piste in.
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