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Feest in de keuken 

 

Hoe ging dat liedje ook weer? “I’m always in the kitchen at parties”… Op het lijf geschreven voor 

mensen die zich te verlegen voelen om zich enthousiast in het feestgewoel te storten en zich daarom 

maar terugtrekken in de veiligheid van afwasmachine en koelkast. Ik herinner met het liedje ook als 

aanklacht van vrouwen die zich onterecht opgezadeld voelen met de afwas en het klaarmaken van 

hapjes terwijl alle gasten vrolijk voort feesten. Toch is het op veel feestjes ook voor mij (niet 

verlegen, niet vrouw) een feit: I’m always in the kitchen at parties… 

 

Ik hoef u niet te vertellen waarom. Heel gezellig, al die mensen bij elkaar. Het muziekje op de 

achtergrond maakt de sfeer lekker los en de lachsalvo’s zijn niet van de lucht. Genoeg geluidsmunitie 

om elk gesprek voor mij onmogelijk te maken.  

Ik ben de beroerdste niet en schuif toch nog wel eens aan bij geanimeerde gesprekken. Zorgen dat je 

naast een leuk persoon zit met wie je een één-op-één-gesprek kunt aanknopen, dat lukt meestal nog 

wel. Hopen dat je de clou van de grap waar iedereen om lacht, goed hebt verstaan (maar hoe dan 

ook mee-lachen). Vrezen dat ze niet net wat aan je vragen als je de draad van het gesprek even kwijt 

bent. Nee: mijn groepsgespreksvaardigheden komen beter tot z’n recht in rustiger omstandigheden, 

dat geef ik eerlijk toe. 

 

Dus dan maar naar rustiger plaatsen vertrokken: de keuken! Mocht u met mij afgesproken hebben 

op een feestje en ziet u mij nergens zitten, dan raad ik u aan: loop even naar de keuken. U treft mij 

vast daar. Zoals rokers hun plaatsje uit de wind en met een afdakje hebben, zo heb ik mijn stekkie in 

de keuken. Of liever eigenlijk: aan de randen van het feest. Strategisch opgesteld aan de rand van het 

groepsgebeuren, het liefst staand en niet zittend, kan ik makkelijk kiezen. Als herrie en mijn energie 

het toestaan, kan ik vaak nog het nodige profiteren van de grappen en gesprekken. Maar als ik er 

even geen zin in heb of de herrie wordt te veel, dan kan ik er makkelijk voor kiezen om een één-op-

één-gesprekje te beginnen of in de keuken een babbeltje maken met de gastvrouw of een gast die 

wat verlegen is. Hebben zij ook een leuk feest – en ik ook! 
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