Column Estella
Best aangenaam om je oordopjes zo diep je oren in te duwen dat je bang moet zijn of je later wel
niet doof bent. Het doen alsof is ook best vermakelijk. Niet daadwerkelijk afgezonderd zijn van de
wereld maar genieten van de gesprekken van vreemdelingen. Je zou het afluisteren kunnen noemen
maar ik zie het meer als genoegen hebben aan onbekende verhalen. Toch wel verrassend als je er
dan achter komt dat het groepje jongens wat achter je zit het hebben over het meisje met de
donkere krullen en het zwarte jasje wat voor hen staat. Je zou kunnen zeggen dat het een toevallig
gesprek is over een toevallig meisje met allerlei toevalligheden om zich heen. Dat nam ik ook aan.
Tot ik het woord slet voorbij hoorde komen.
Voor mij geen ontsteltenis aangezien ik er al bekend mee was dat ik een slet zou zijn. Slet, sloerie,
snol, kech. Grapje of niet, ik heb ze allemaal al gehoord. Toch begon ik daar ietwat aan mezelf te
twijfelen. Is mijn V-hals te laag? Mijn rug te gebogen? Misschien lijken mijn ogen wel te schreeuwen
dat ik seks wil. Maar wat betekent slet nou? Na heel wat mensen hun definitie van het woord vragen
en een aantal keer de ‘Jij bent wel een mooi voorbeeld’ te horen krijgen, heb ik de conclusie
getrokken dat het woord slet niet één enkele definitie heeft. Aan de hand van de antwoorden zou ik
een cursus kunnen samenstellen.
Het eerste antwoord dat ik kreeg was dat een slet gewoonweg een makkelijk en vrij meisje is. Buiten
het feit dat dit een echt ‘ik-zit-eigenlijk-uit-mijn-neus-te-vreten antwoord’ is, heb ik toch wel
effectieve tips hiervoor. Een simpele oplossing is geen aandacht geven. Waarschijnlijk word je uit
frustratie nog steeds een slet genoemd maar help je wel de theorie van ‘het makkelijke meisje’ de
wereld uit. Als dat nou niet genoeg is om het woord slet of een synoniem ervan uit iemand zijn
mond te houden, is er ook nog een manier om af te komen van het ‘vrije’ gedeelte. Het is misschien
iets minder praktisch maar we zouden met z'n allen kunnen emigreren naar Saoedi-Arabië waar
vrouwen tot op een aantal jaar geleden niet eens auto mochten rijden. Zo kan je ‘het vrije meisje’
ook al wel wegstrepen.
De twee antwoorden die toch wel het vaakst werden genoemd waren te veel en te weinig seks
hebben met verschillende mannen. Dat was ook gelijk het moment dat ik erachter kwam dat het
veelgebruikte motto ‘leven en laten leven’ niet genoteerd staat in het slettenwoordenboek. Beetje
ingewikkeld om tips te geven voor twee dingen die totaal het tegenovergestelde zijn van elkaar. Ik
vroeg de definitie van het woord slet en ik kreeg van iemand een subtiele hint dat ik misschien niet
zulke blote kleding aan zou moeten doen. Ik probeer nog steeds uit te vogelen of het aan mij ligt of

aan diegene dat er gelijk wordt verwacht dat iemand mij een slet heeft genoemd als ik de definitie
ervan vraag. Maar begrijp me niet verkeerd, tips zijn altijd welkom. Zo vond ik de “je bent een slet
als je 20 keer zoent in een week” wel mooi. Dan kan ik in ieder geval op mijn to-do list voor volgende
week zetten dat ik met 19 of 21 jongens moet zoenen.
De beste definitie blijft toch echt; ‘Een slet is een vrouw met de moralen van een man’. Ironisch. Wat
is het toch heerlijk als genders nog meer hun hokjes in worden geduwd door de samenleving. Een
goede vraag blijft toch wel waarom iedereen zelf bepaalt wat slet betekent. Waarom zou iemand mij
een slet kunnen noemen en diegene zijn eigen betekenis eraan binden zonder dat ik begrijp waarom
ik nou een slet ben. Om die reden is het beste advies simpelweg je eigen betekenis aan het woord
geven. Niemand weet toch echt wat het woord slet betekent dus dan passen wij de slettendefinitie
van het woord een beetje aan. En eigen we ons het gewoon toe. Natuurlijk een stuk positiever maar
kies maar iets leuks. Jij bent immers na dit te lezen wel echt gekroond tot een fantastische slet.

