
De uitdaging
 

Hier en daar liggen plastic bekertjes, zitten en staan studenten te praten, lachen of 
volgen een graffiti cursus. Dit is Intree, een week georganiseerd door de universiteit van 
Amsterdam waar studenten kennis kunnen maken met aile aspecten van het (studenten) 

leven in Amsterdam. 
Even ben ik jaloers: had ik mijn VWO diploma 
gehaald vorig jaar dan had ik misschien oak 
deel gemaakt van deze gezelligheid. Maar als 
ik dan even later voar de zaal zit, bedenk ik 
me dat mijn plek bij de Draad is, niet in de . 
zaal. 

Zoals gevraagd ben ik wat vroeger en dat 
geeft mij de gelegenheid mijn verhaal wat op 
orde te maken. De graepen waaraan ik in het 
veneden voorlichting heb gegeven zijn nooit 
veel grater geweest dan 15 a20 personen. Als 
het meisje mij verteld dat er 300 mensen in de 
zaal passen begin ik van schrik ta tachen. Ik 
rekende op hooguit 50 mensen. 

Even later loop ik de zaal door naar beneden 
en bedenk me dat ik gewoon een dame kan 
aankondigen. Tegen de tijd dat ze erachter 
komen dat ik die dame was ben ik al ontsnapt. 

Eenmaal het podium beldommen blijkt het heel 
eenvoudig om te gaan zitten en een hoer aan 
te kondigen: mezelf. 
Nauwelijks ben ik uitgesproken of de eerste 
vragen worden al gesteld en voor ik het weet 
bevind ik mij in een voorlichting. Als ook de 
tweede persoon erbij komt wordt het zowaar 
nog gezellig. 

De studenten doen heel erg hun best hun 
reputatie van 'kritisch, goed gebekt en vooral 
heel erg eigenwijs' op te houden. Na de 
gebruikeHjke vragen: het grote 'waaram?' en 
'weten je auders dat-je het doet?' worden de 
vragen gedetailleerder en agressiever gesteld. 

De zaal is opgedeeld in: voar, tegen en weet niet. De 'veers' zitten (echt waar...) voann, 
de 'tegens' hebben zich achteraan verschanst en de 'weet nieten' bevinden zich in het 
midden, ze hadden zich niet beter kunnen positioneren. Van achteren worden de flauwe 
opm·erkingen en de verve/ende vragen geroepen tot 'voor zich ermee gaat bemaeien en 
er ontwikkeld zich een levendige discussie in de zaal. In het midden houden ze wijselijk 
hun mond. 
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Het leukste moment van de voonichting is het moment dat de zaal geschokt is nadat ik 
mijn leeftijd heb genoemd. Er ontstaat wat constematie en geroezemoes. Duidelijk is dat 
zij zich zeer geconfronteerd voelen, ik heb dezelfde leeftijd als zij (voor wie het 
interesseert, ik ben 20), evengoed hadden zij hier kunnen staan... 

De graep is absoluut niet makkelijk door hun eigenwijsheid en grote verschillen en dat 
maakt het toch een leuke uitdaging. Achteraf bleven we met wat meiden en jongens 
napraten over het Yak en hun ideesn daaromtrend, en dat is pas de eigenlijke 
voorlichting... aan mensen die er wat mee willen doen. 

Voor wie zin heeft in een uitdaging, in januari 1995 is er een voorlichting gepland voor 
ongeveer 70 spoorwegvrouwen. Voor meer informatie: men contacte de Draad. 

Rico Harley '\ 
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INPAKKEN? ... 

Inpakken...? Of neemt u haar Z(l mee? 

Een theaterstuk over prostitutie. Even dacbt ik, wat een gerommel. lnteressant doen 
over ooze ruggen, maar toen ik aan de drukte cn de vaart gewend Wi:lS, vermaakte ik: 
me steeds meer. 
Diverse facetten van het vak kwamen aan bod. SOD1S serieus en SOUlS als heerlijke 
parodie. Zo werd er in een 'lief en lecd' imitatie aan kruisen gesnuffeld in bet kader 
van de vraag of !lje het ook ruik1", en kun je meegenieten met de 'bete bUuv', die 
drijvend bij haar buurvrouw op de koffie gaat. 
Het geheel wordt op gang gehouden met een enonn geluidssignaal dat telkens een 
nieuwe scene inloidt. 
De enige manlijke aetcur speelde erg sterk en de drie dames hadden ieder hun sterke 
en zwakke kanten, soms warcn ze leuk, soms ook. een beetje houterig. Het geheel WdS 

echter leuk om te zien en zeker de moeite waard. Maar helaas, voor zover mij bckend 
is draait de voorstelling alleen nog op 17 november in Den Bosch. Wie daar heen kan 
moet het zeker doen, voor anderen is het jammer. Maar wie weet wordt ze toeb nog 
vaker geboekt en kunnen we allemaal DOg eens gepieten van gesprekken als: HeD 
daarna gaat papa naar de hoefen" (Kind), "want dan beb ik een avoud vrij" (moeder). 

Yvette 
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