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'Na de vakantie
doe ik het echt

zeg ik al 5 jaar tegen mezelf'
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ffim d*c.xg#effi v&n G*edel* í*ï*k*ns

ffie§e*$
'Ik vind het nog altijd moeilijk om

te zeggen: ik geloof niet. Ik heb dan direct
zoiets van: oei, hij hóórt mij. Dat zit erin en
dat krijg je er niet meer uit. Maar met de ka-
tholieke kerk heb ik het moeildker. Al is het
alleen al om de manierwaarop ze condooms
totaal verpieren. of de manier waarop ze
met vrouwen omgaan. En dat veróórdelen-
de; 'Gij zult niet oordelen', mag dan een re-
ligieus stokpaardje zijn, maar dat is iets wat
de katholieke kerk zelf aan de laars lapt.
Ik heb dat vastgesteld toen ik bij de nonnen
op het internaat zat - et daar was ik zeer
ongelukkig. Er was altijd wel een reden
waarom een mens niet deugde. Het venijn
waarmee dat ook werd duidelijk gemaakt!
En dat verhevene. 'Omdat ik een kap op heb,
ben ik goed', ja ammehoela. Hoe het seksu-

dan is het over mijn veiligheid wanneer ik
voor de VN in een gevaarlijk buitenland ben.
Tegenwoordig heb ik hun schouderklopje
niet meer nodig, ik weet dat ze het nu goed
vinden. Het gaat ook heel goed. Mijn pro-
gramma's scoren goed onder kijkers, krijgen
goede commentaren. Al zal ik dat nooit van-
zelfsprekend vinden; zelf zit ik nog iedere
keer voor de w met een pen en papier in
mijn hand. Het is niet vaak goed genoeg.
Alles kan beter, vrees ik. Maar daar probeer
ik naar anderen toe wel minder hard in te
zijn. En naar mezelf toe... soms.'

s. f a§ 3&?r**
'Chris en ik zijn complementair. Hij

is rustiger en kan goed overweg met het
leven dat ik leid - hij heeft er geen moeite
mee soms'meneer Liekens'te moeten spe-
len. Wij hebben het ongelooflijk goed sa-
men, al veertien jaar. Maar is hij 'de enige
ware'? Ik geloof niet in 'de enige ware'.
Ik vind dat zo'n gevaarlijk dogma: 'the one
ond only', 'we keken diep in elkaars ogen en
we leefden nog lang en gelukkig'. Dat
sprookje irriteert me mateloos. Die collec-
tieve aanbidding van de passionele verliefd-
heid. Want wat doe je dan, als je tijdens je
relatie verliefd wordt op iemand anders? Is
dat dan ineens de ware? Geefje dan alles op
om een nieuwe relatie te beginnen? Ver-
liefdheid is iets anders dan liefde, dan lang-
durig met iemand kunnen samenleven.
Ik ben ook we1 eens verliefd geweest op
iemand anders tijdens mijn relatie met Chris
- je zou ook afgestompt zijn als je dat in
veertien jaar tijd niet zou overkomet. Allez,
als hetje drie keer perjaar overkomt, dan
heb je een probleem, maar de verliefdheid
zelf is tamelijk onschuldig. Ik vind het heer-
lijk: het geeft energie en daar kunje op te-
ren. Je moet er alleen niet in meegaan en je
moet het niet willen opbiechten. Niet aan de
verliefdheid, omdat het dan wederkerig kan
blijken waardoor het wél gevaarlijk wordt,
en ook niet aan je geliefde, omdat het toch
tijdelijk is. Bovendien heeft het verzwijgen
van een verliefdheid nóg een voordeel: dan
duurt het langer.
Eén keer heb ik het wel aan Chris verteld -

Chris overigens ook een keer aan mij - en
dat is dan uiteraard efkes kwetsend, maar
dat komt omdatwe allemaal met dat dogma
van 'de ware' zijn opgevoed. Laten we dót
gezamenlijk afschaffen, zodat we van onze
heimeiijke verliefdheden kunnen blijven ge-
nieten.
Overigens bestaat er wel één vorm van ware
Iiefde: die van een ouder voor zijn kind. Dat
gaat dieper dan welke andere liefde ook,
veel dieper. En soms kan het ook als een ver-
liefdheid voelen. Ons Merel zei laatst tegen
mij: 'O, mama, ik ben zó verliefd op u.' 'Ik
ook op j ou', zeg ik dan .'

Kreefue
'Ze zeggen het altijd van mij: 'die

Goedele Liekens is een sterke vrouw.' Raar
eigenlijk. Ik ben helemaal geen sterke

vrouw. Ik ben stijdvaardig, maar emotio-
neel ben ik helemaal geen sterk mens.
Laatst is er hier in Vlaanderen een afschu-
welijk ongeluk gebeurd waarbij een moeder
letterlijk in één klap haar beide kinderen,
twee zoonsr verloor. Ik moet huilen van zo'n
verhaal. Ik vóel dan die pijn. Ais mijn twee
dochters in een ongeluk zouden blijven, dan
ga ik er direct achteraan. Ik zie geen enkele
reden om dan nog te leven. Kinderen krijgen
geeftje in dat opzicht een gigantische achil-
lespees.
'sterkte' is een woord dat die moeder na de
dood van haar zoons ongetwijfeld te horen
heeft gekregen. Hoor dat nou eens: sterkte.
Eigenlijk wens je iemand dan de kracht toe
om niet te voelen. 'Het komt wel goed', is er

'Verliefd ziin is
heerliik, maar ie
moet het niet
willen opbiechten'

eel misbruik ook jarenlang onder het tapijt
is geveegd. En daarover werd dan vervol-
gens gezegd: dat lossen we binnen de kerk
wel op. Hoezo 'kerkelijk recht'? Steilen jul-
lie je boven de wet, of wat? Zijn jullie soms
een maatschappijtje apart?
Van de weeromstuit ben ik op mijn achttien-
de naar de Vrije Universiteit in Brussel ge-
gaan. Dat was een grote schok voor mijn ou-
ders. En daarna ging ik ook nog seksuologie
studeren. Aan de Katholieke Universiteitvan
Leuven nog wel - volgens mij vonden ze die
combinatie maar moeilijk te begrijpen. Ze
hadden ook moeite met mijn openheid.
Vooral a1s ik op televisie over seks sprak.
Maar daar ziln ze aan gewend geraakt. Als
ze zích nu nog ergens zorgen over maken,
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deu*gderi van Goedele Liekens

'lk heb altiid
schrik dat ik
sprit knig van
wat ik niet doe'
juf die-en-die. Ik kan niet tegen onrecht,
maar ik kan helemaal niet tegen berusting.
Ik vraag me wel eens af waar mijn wereld-
verbeterende inslag vandaan komt. En of ik
die knop niet af en toe kan uitzetten, want
je wordt er namelijk behoorlijk onrusrig en
gefrustreerd van. Want waarom denkt niet
iedereen hetzelfde over het oplossen van
wereldproblematiek als ik?
Mijn strijd tegen onrechwaardigheid lijkt
allesomvattend: ik móet claxonneren als ie-
mand een blikje uit het raam gooit, de kraan
moet dicht tijdens het tandenpoetsen, er
moet een eiíde komen aan seksueel geweld,
vrouwenbesnijdenis, illegale aborrussen,
honger, analfabetisme. En ik ben blij dat de
VN me een instrument hebben gegeven om
mijn frustratie te kunnen omzetten in inzet.
Met zakken rijst droppen kom je er niet. On-
derwijs is het vertrekpunt voor verandering
en vrouwen zijn de locomotief. Echt waar,
als je de wereld wilt veranderen, moet je op
vrouwen inzetten. Zij zijn bij machte niet
alleen hun kinderen, maar een heel land op
te voeden. Ik ben sinds 2001 vier keer in
Afghanistan geweest en er zijn daar al zo
veel successen geboekt. Omdat vrouwen
daar nu bijvoorbeeld in staat zijn bijsluiters
te lezen, worden er veel minder kinderen
geboren en dat is een hele vooruitgang om-
dat iedere zwangerschap inAfghanistan een
regelrechte doodsbedreiging vormt. En het
zal, dat land in de toekomst alleen maar
beter vergaan.'

ttnosp
'Ik ben een realist, ik koester geen

illusies, maar hoop mag nooit worden opge-
geven. Niets is erger dan hopeloosheid. Als
het een klein groepje op 11 september 2001
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is gelukt de wereld in negatieve zin te ver-
anderen, waarom zou het een veel grotere
groep dan niet lukken deze positief te beïn-
vloeden?'

Matigheid
'Ik neem me wel eens voor om te

minderen, maar dat gaat moeizaam: de
aandrang om onrecht te bestrijden blijft
eruit'bulpen'. Alsook de aandrang om tele-
visieprogramma's te maken en de aandrang
om bij mijn meisjes te zijn. Ik heb een enor-
me gulzigheid naar het leven toe. Ik leef al
voor rwee, maar heb altijd die schrik dat ik
spijt zal krijgen van de dingen die ik niet
doe.
Al moet ik zeggen dat de topjes er sinds mijn
veertigste wel een beetje van af geraken. En
kinderen zijn daar ook wel een natuurlUke
monitor in. Het was erg leuk om op de
Himalaya te staan, en ik hoop in mijn leven
nog veel bijzondere plekken te mogen aan-
doen, maar eigenlijk is met Merel en Celeste
over een bloemenbedje buigen nog veel
leuker.'

WijsheEd
'Ik zeg dus al vijfjaar tegen mezelf

dat ik het na de krokusvakantie écht rustiger
aan ga doen. Maar dat betekent dat ik er-
gens mee moet ophouden en daar ben ik dus
niet goed in. In mijn leven werkt het ookwel
weer zo dat er altijd iets op mijn pad komt
dat de situatie verbetert. Dat is echt de rode
draad in mijn leven: ik laat me door de weg
leiden. Ik durf ook niet anders, want stel je
voor dat ik iets mis.
Het komt erop neer dat ik bang ben beslis-
singen te nemen. Dat is uiteraard een zeer
laffe houding, maar wel iets waar ik al mijn
hele leven wel bij vaar. Ik moet natuurlijk
ook niet te veel over alles gaan zitten na-
denken. Ik weet niet wat ik dan tegenkom,
wat voor knoop ik dan zal moeten ontwar-
ren. Knopen negeren is veel makkelijker.
Wijsheid is volgens mij: je beperkingen ken-
nen. Dus die knoop moet ik ook helemaal
niet ontwarren! 'En zo l:ult ze zichzelf er al-
tijd weer uit', zou een vriendin van me zeg-
gen. En dat is een wijze, joh.'

Welke deugd houdt Goed.ele mo-
menteel het meest bezig?'Rechtvaardigheid
- daar gaat het sinds mijn 10e al om. Ik zou
'wijsheid' willen zeggen want het is een
wens van mij om zeer erudiet te zijn, maar
ik weet dat ik daar de tijd niet voor heb.'

Goedele wil nog werken aan
hqar...'Matigheid. Al ben ik tegenwoordig
al een stuk minder slaaf van mijn levens-
honger dan ikvroeger was. Ikwerk dus toch
aal die knoop. Een beetje.'

Als achtste deugd nomineert Goe-
dele:'Depromotie van emotie. Lang leve het
uitea ervan! Wie meer in contact staat met
zijn gevoel, heeft meer begrip voor dat
van anderen - en daar is de hele wereld bij
gebaat.'

Over Goedele
Goedete Liekens [42] studeerde klinische
psychologie aan de Universiieit van BrusseI
voordat ze zich in seksuoiogie specialiseerde
aan de Katholieke Universiteit van Leuven.
in 198ó won ze de Miss Betgië-titeL, waarna
in Nedertand en Betgië haar teLevisiecarrière
een vtucht nam. Tegenwoordig maakt en
presenteert ze met haar eiqen productie-
maatschappij Jokfoe succesvo[[e, Bel.gische
televisieprogramma's ats Recht van antwoord
en Sferke vrouwen, en reist ze a[s Goodwitl-
ambassadrice van de Verenigde Naties de
weretd af om zich in te zetten voor de positie
van de vrouw
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