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in Nederland

Libelle bestaat 85 jaar! In die periode is er enorm veel veranderd  

voor vrouwen in Nederland. Hoe zag het leven van onze oma’s eruit 

en hoe vergaat het onze dochters? We vroegen het u in  

de Grote Jubileum Enquête, waaraan maar liefst 5550 vrouwen  

van 19 tot 91 jaar deelnamen.
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Onze moeders en oma’s groeiden in 
een totaal andere tijd op dan wijzelf en 
onze dochters. Sommigen maakten de 
oorlog nog mee, de rest groeide op in de 
sobere periode van wederopbouw, een 
tijd van aanpakken en motto’s als ‘niet 
klagen maar dragen’. Een tijd van grote 
woningnood ook, waarin jonge stellen 
vaak inwoonden bij de ouders. Daarna 
volgden de ‘wilde’ jaren zestig, de tijd 
van de minirok en rock ’n roll, en deden 
apparaten als de koelkast, wasmachi-
ne, telefoon, televisie en auto langzaam-
aan hun intrede. De oudere generaties 
maakten ook de tweede feministische 
golf mee in de jaren 70, met Dolle Mina’s 
die hun beha’s verbrandden in de strijd 
om vrouwen te bevrijden van het ‘juk 
van het aanrecht’ en voor gelijke rechten 
voor vrouwen en mannen. De vrouwen 
die nu jong zijn, kunnen zich er waar-
schijnlijk niets bij voorstellen, maar in 
die jaren heeft een ware revolutie plaats-
gevonden. Tot 1956 waren getrouwde 
vrouwen zelfs handelingsonbekwaam: 
ze mochten niet zelfstandig een bank-
rekening afsluiten, als ze geld wilden 
opnemen, hadden ze de handtekening 
van hun man nodig, en bij de opvoeding 
van de kinderen had de man de beslis-

sende stem. “Vrouwen waren afhanke-
lijk van de goodwill van hun man of ze 
iets wel of niet mochten”, weet Carla 
Wijers, directeur van Vrouwen van Nu 
en historica. Ook werden vrouwen die 
werkten, ontslagen zodra ze trouwden. 
Pas in 1976 kregen mannen en vrouwen 
gelijke rechten en plichten.

Zelfontplooiing 
Wat betekende al deze veranderingen 
voor vrouwen? Eén ding is in ieder ge-
val hetzelfde gebleven: we verlaten het 
ouderlijk huis gemiddeld rond ons 21e 
jaar. De reden waarom verschilt wél. De 
vrouwen van 70 jaar en ouder vertrok-
ken vooral om te gaan trouwen (60%), 
terwijl de vrouwen die nu rond de 40 
zijn, gingen samenwonen (48%), op 
zichzelf wonen (24%) of studeren (19%).  
De jongere generaties hebben meer-
dere relaties, reizen de hele wereld 
over en ontwikkelen zich volop tijdens 
opleidingen en werk. Had in de jaren 
zeventig 30% van de vrouwen betaald 
werk, nu is dat 71%. Daarmee lijken 
hun levens totaal anders. “Maar 
wat opvalt: de rolverdeling tussen 
mannen en vrouwen is in Nederland 
nog altijd vrij traditioneel”, weet Carla 
Wijers. Vooruit, mannen zijn wel 
meer gaan doen in huis, want waar de 
70+-vrouwen opdraaiden voor 84% 
van de taken in huis (huishouden, 
verzorging kinderen), is dat bij de 
25- en 40-jarigen 75%.  

Oneerlijke verdeling
Volgens Will Portegijs, sociaal psycho-
loog en onderzoeker bij het Sociaal 
Cultureel Planbureau (SCP), zijn 
mannen echter méér gaan doen. “Uit 
tijdsbestedingsonderzoeken en de 

DE GROTE JUBILEUM ENQUÊTE 
Libelle ontwikkelde de enquête 

samen met Vrouwen van 
Nu, de grootste landelijke 

vrouwenvereniging van ons land  
(ca. 40.000 leden), die is  

opgericht in 1930. 

60% van de  
huidige 70-jarigen 

trouwde vanuit  
het ouderlijk huis, 
slechts 4% van  
de 40-jarigen  

deed dat

Emancipatiemonitor blijkt dat inmid-
dels 40% van de uren huishoudelijk werk 
voor rekening komt van de mannen. Het 
tijdbestedingsonderzoek is nauwkeu-
rig, mensen moeten een week lang per 
tien minuten invullen wat ze doen. Dat 
vrouwen hun eigen aandeel in de Grote 
Jubileum Enquête hoger hebben inge-
schat, komt waarschijnlijk door de emo-
tionele werkbelasting die zij ervaren.” 
Gedachten als ‘ik moet nog even een 
cadeautje kopen voor dat kinderfeestje’ 
en partner of kind herinneren aan een af-
spraak (‘Vergeet je de tandarts niet?’) zijn 
geen feitelijke taken die men terugziet 
in uren huishoudelijk werk, maar vrou-
wen wel het gevoel geven dat ze meer 
doen en meer verantwoordelijkheden 
hebben. “Wat ook zo ís, want regelen en 
overzicht houden, is vaak een taak van 
de vrouw. Zij doet het merendeel van het 
onbetaalde werk in het huishouden en 
de zorg voor de kinderen”, zegt Portegijs. 
“Dat hoort erbij als je het werk ongelijk 
verdeelt, zoals wij in Nederland doen. Als 
je het aantal uren optelt dat vrouwen en 
mannen besteden aan betaald en onbe-
taald werk, dan komen ze even hoog uit. 

Drie  generaties  vrouwen over
T O E N  & N U
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Dat past bij ons gevoel voor eerlijkheid: je 
zet je evenveel in. Het maakt de overgrote 
meerderheid van de mannen en vrouwen 
ook niet uit als de een wat meer zorgt en 
de ander meer geld binnenbrengt. Zolang 
je er maar goede afspraken over maakt.” 

Was het vroeger zwaarder? 
Aan de vrouwen met kleinkinderen 
vroegen we of het leven van hun dochter 
of schoondochter zwaarder is dan hun 
eigen leven toen ze nog kleine kinderen 
hadden. En wat blijkt? Bijna de helft zegt 
dat het leven van hun dochter nu zwaar-
der is. “Onze moeders hadden het wel-
licht fysiek zwaarder omdat de techno-
logie nog niet zo ver was als nu. Een was 
voor een heel gezin op de hand doen, is 
zwaar. Maar hun taak was duidelijk. Als je 
een goede moeder was, je man niet bij je 
wegliep en je je huishoudboekje op orde 
had, dan deed je het goed als vrouw”, 
chargeert Carla Wijers van Vrouwen van 
Nu. “De twintigers, dertigers en veerti-
gers leven in een lastiger tijd. Hun rol is 
minder duidelijk en het verwachtings-
patroon is veel gecompliceerder gewor-
den. Jonge vrouwen van nu moeten zich 
persoonlijk ontwikkelen, maar ook altijd 
beschikbaar zijn. Ze vervullen meerdere 
rollen en stellen hoge eisen aan zichzelf. 
Ze willen een goede minnares voor hun 
partner zijn, betekenisvol werk doen, 

HET MOEDERSCHAP
De belangrijkste reden om 

voor kinderen te kiezen
1. We zijn dol op kinderen (55%)

2. Voor ons eigen geluk (21%)
3. Vanwege de liefde  

voor onze partner (17%)

S L E C H T S  3 7 % 
V A N  D E  7 0 - J A R I G E N 

Z O U  H A A R  L E V E N 
O P  D E Z E L F D E  

M A N I E R  I N R I C H T E N 
A L S  Z E  H E T  O V E R 

M O C H T  D O E N 

O P VA L L E N D

46% zegt dat  
het leven van hun 

dochters met  
kleine kinderen nu 
zwaarder is dan 
hun eigen leven  

in de periode 
dat de kinderen 

klein waren

vriendinnen hebben, een leuke, hard-
werkende collega zijn én op het school-
plein staan. En sporten om er jong en 
aantrekkelijk uit te blijven zien. En als 
er iets misgaat, ligt dat allemaal aan 
hen. De eigen verantwoordelijkheid is 
groot gemaakt, en dat is ingewikkeld.” 
 
Spijt
Dit alles betekent niet dat vrouwen 
vroeger beter af waren en we terug wil-
len naar de tijden van weleer. Sterker 
nog, wanneer vrouwen van gemiddeld 
70 jaar hun leven mochten overdoen, 
dan zou slechts een derde (37%) haar 
leven op dezelfde manier inrichten. De 
rest zou een andere opleiding kiezen 
(48%) of een andere werkcarrière (14%). 
En ook de partner blijft niet gespaard, 
zo zou 10% een andere partner kiezen 
en 8% zou de relatie met haar partner 
anders inrichten. Tot slot zou 5% anders 
omgaan met haar lichaam. In welk 
opzicht? Een paar vrouwen zouden 
niet zijn gaan roken, anderen vinden 
het zonde dat ze zoveel tijd en energie 
hebben gestoken in ‘eeuwig aan de lijn 
doen’ terwijl ze niet zo zwaar waren. 
Verreweg de meeste vrouwen geven 
aan dat ze zichzelf te veel hebben weg-
gecijferd voor anderen/het gezin. “Ik 
heb mezelf tekort gedaan en ben nu let-
terlijk opgebrand”, zegt een van de vrou-
wen bijvoorbeeld. En een ander: “Ik had 
meer tijd voor mezelf moeten nemen, ik 
had veel meer kunnen genieten.”

WAAROM ERICA?  
Zij is een lief, warm 

mens, een sterke vrouw, 
ze is altijd zichzelf, een 

hardwerkende doorzetter 
en authentiek. Bovendien 

is ze een vrolijke 
levensgenieter, heeft ze 

veel gevoel voor humor, is 
ze optimistisch en laat ze 
iedereen in hun waarde. 

1  Erica Terpstra
2  Linda de Mol

3  Isa Hoes
4  Eva Jinek

5  Anita Witzier

De 5 meest inspirerende  
Nederlandse 

vrouwen vinden we:
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“  I K  G E E F  M I J N  
D O C H T E R  M E E  D A T  
Z E L F S T A N D I G H E I D  
H E E L  B E L A N G R I J K  
I S  I N  H E T  L E V E N ”

Zuid-Holland - Mishaëla Hessels (33, 
werkt op de spoedeisende hulp), Chrissy 
(68, gepensioneerd verpleegkundige) en 
Jazzlyn (2).

Mishaëla: “Als gevolg van een ernstige 
vorm van endometriose ging het zwan-
ger worden erg moeizaam. Gelukkig 
kwamen mijn man en ik in aanmerking 
voor adoptie en kregen we na anderhalf 
jaar een match met dit kleine heerlijke 
meisje, Jazzlyn. Jazz komt ook gewoon 
uit Nederland, maar doordat haar roots 
in het buitenland liggen, heeft ze ook 
een kleurtje. Niemand vraagt me ooit of 
ik haar biologische moeder ben. Vanaf 
morgen ben ik de trotse moeder van twee 
kinderen, want we krijgen er nog een 
adoptiezoontje bij. Mijn moeder is met 
pensioen. Daardoor kan ze vaak oppas-
sen, dat is fijn want ik werk onregelma-
tige uren.”
Chrissy: “Ik kom uit St. Eustatius en 
mijn ex-man komt uit Suriname. We 
hebben elkaar in Nederland ontmoet 
toen we daar allebei studeerden. Samen 
hebben we veel gereisd. Toen Mishaëla 
13 was, gingen we vanuit Curaçao naar 
Nederland. Ik heb gewerkt als verpleeg-
kundige en als schoonheidsspecialiste. 
Mijn moeder had zeven kinderen en haar 
man overleed op jonge leeftijd. Van haar 
heb ik geleerd dat zelfstandigheid be-
langrijk is in het leven. Dat geef ik mijn 
dochters ook mee. Met succes: Mishaëla 
heeft een mooie baan in het ziekenhuis, 
mijn tweede dochter runt haar eigen ar-
chitectenbureau en mijn oudste dochter 
is zangeres. Als vrouw moet je al hard 
werken om iets te bereiken, als donkere 
vrouw zo niet nog harder.” F
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De prachtige portretten van drie generaties 
vrouwen in dit dossier zijn gemaakt door drie 

fotografen uit drie generaties.

S A N N E 
R O M E I J N 
( 2 6) 
Fotografeert 
het liefst: 
“Mensen die 
zich kwetsbaar 

durven op te stellen. Die een  
bijzonder verhaal te vertellen heb-
ben, dat ik in beeld wil vangen.” 
Gespecialiseerd in: portret- en 
documentairefotografie met een 
persoonlijk karakter. “Ik ben altijd 
op zoek naar onderlinge banden, 
identiteit en kwetsbaarheid.”
De Libelle-shoot: “Ik keek naar 
uiterlijke gelijkenissen en welke 
trekjes ze gemeen hebben.” 
sanneromeijn.com

B R E N DA 
VA N  
L E E U W E N 
(4 7 ) 
Fotografeert 
het liefst:  
“Mensen over 

de hele wereld. Ieder mens heeft 
zijn eigen schoonheid, dat vind ik 
mooi om te zien en vast te leggen.”
Gespecialiseerd in: portretten  
en reisfotografie, werkt voor veel 
verschillende tijdschriften. 
De Libelle-shoot: “Toen ik door  
de lens keek, voelde het alsof ik  
in vogelvlucht door al die verschil-
lende levens ging. Prachtig om te 
zien hoe sterk de bloedband was.” 
brendavanleeuwen.nl

De 3 generaties vrouwen 
die op de foto gingen, 
zijn afkomstig uit heel 

Nederland; we kozen uit 
elke provincie 1 familie.  

De gehele portrettengalerij 
van de vrouwen uit alle  
12 provincies is vanaf  

8 september te bewonderen 
op de Libelle-expositie 

Smile! 3 generaties  
vrouwen door topfotografen 

in Museum Kranenburgh  
in Bergen (NH).

P O RT R E T T E N G A L E R I J

Chrissy

O P D E  F O T O

d r i e 
g e n e r a t i e s

PAT R I C I A 
S T E U R 
( 7 1 ) 
Fotografeert 
het liefst:  
“Mensen! Vaak 
ben ik enorm 

geïntrigeerd door hun passie.”
Gespecialiseerd in: “Gezichten. En  
ogen, die wil ik zien.” 
Patricia is vooral bekend van het 
fotograferen van (internationale) 
(rock) sterren en werkte mee aan 
diverse albumhoezen. Verder 
won ze in 2005 De Grote Paul, 
een prestigieuze fotoprijs.  
De Libelle-shoot: “Ik vind 
familierelaties altijd intrigerend.” 
patriciasteur.com

Kans maken om met uw foto van 3 generaties vrouwen mee te doen 
aan de Libelle-expositie in Museum Kranenburgh? Mail uw foto naar 

redactie@libelle.nl, o.v.v. ‘3 generaties’ of stuur ’m op naar: Libelle, 
Postbus 1742, 2130 JC Hoofddorp. NB: we sturen geen foto’s terug!
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V.l.n.r. Chrissy,  
Mishaëla en Jazzlyn
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Slechts een derde van de vrouwen van 
rond de 70 is door haar ouders gestimu-
leerd een zo hoog mogelijke opleiding 
te volgen. Carla Wijers, directeur van 
Vrouwen van Nu vindt dat aantal nog 
best hoog, gezien de tijd waarin zij  
opgroeiden. “Het kostwinnersmodel 
vierde hoogtij in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog.” Als de man te weinig ver-
diende om zijn gezin te onderhouden, 
sprong de vrouw uit armoe bij om een 
extra centje te verdienen. Maar dat werd 

niet gezien als het ideaalplaatje, weet 
Wijers. “Want hoe mooi was het dat een 
vrouw regelde dat iedereen binnen het 
gezin floreerde en dat ze thuis alles op 
orde had, met een bloemetje op tafel? 
En dat ze thuis was als de kinderen uit 
school kwamen zodat ze konden op-
groeien tot volwaardige burgers?” Daar 
werden zelfs cursussen voor gegeven en 
de handboeken waarin de juiste metho-
den werden beschreven, waren razend 
populair. Uit tellingen blijkt dat 98% van 
de getrouwde vrouwen in Nederland zich 
uitsluitend bezighield met het huishou-
den. Vrouwen hadden trouwens ook veel 
meer kinderen, 4 of 5 was heel gewoon. 

Dat vrouwen het zich konden veroorlo-
ven om thuis te blijven en te zorgen voor 
een goed gezinsleven, was in de ogen van 
de vakbonden een verworven recht dat 
ze niet zomaar wilden opgeven. Wijers: 
“Wilde een dochter een opleiding doen? 
Nou, daar werd je niet gelukkig van als 
vrouw, was de opvatting. Meisjes werkten 
vaak thuis op de boerderij of in de winkel 
mee totdat ze gingen trouwen.” En als 
ze al buiten de deur werkten, was hun 
trouwdag ook meteen de dag waarop ze 
werden ontslagen, want tot 1958 was het 
voor gehuwde vrouwen zelfs wettelijk 
verboden in overheidsdienst te werken. 

Meer keuzes, meer mogelijkheden
Hoe anders is dat nu: vrouwen hebben 
gemiddeld 2 kinderen, en van de 25-jari-
gen is bijna 60% door de ouders gestimu-
leerd verder te leren. “Dat lijkt misschien 
nog steeds niet veel, maar dit aantal is 
sterk afhankelijk van de achtergrond van 
de ouders. Ouders van financieel zwak-
kere gezinnen zeggen eerder: ga jij maar 
werken, dan kun je eerder een auto of een 
huis kopen. Ouders die zelf hebben ge-
studeerd, stimuleren hun kinderen juist 
ook te gaan studeren. Daarnaast spelen 
scholen tegenwoordig ook een belang-
rijke rol met studiekeuzebegeleiding en 
voorlichtingsdagen”, weet Wijers. Van  
de veertigers koos 85% bewust voor een 
bepaalde studie of vervolgopleiding. 

Werken ja, maar wel parttime
62% van de Libelle-lezeressen heeft  
betaald werk. Van de 38% die niet werkt, 
is de helft met pensioen, zo’n 9% heeft 
tijdelijk geen werk en 22% had wel werk, 
maar is daarmee gestopt vanwege  
kinderen en/of het huwelijk. 2% van de 

vrouwen heeft nooit gewerkt.  
“Sinds de tweede feministische golf  
hebben vrouwen meer mogelijkheden. 
We hebben stemrecht, werkgevers krij-
gen trainingen in diversiteitsbeleid en 
discriminatie op basis van sekse mag 
niet meer. Het lijkt alsof alle deuren 
openstaan, maar in de praktijk blijkt dat 
veel mensen met de oude beelden zijn 
opgevoed. Mannen én vrouwen”, zegt 
Carla Wijers.  
4 op de 10 mannen en 3 op de 10 vrouwen 
vinden dat vrouwen beter zijn in het ver-
zorgen, begeleiden en troosten van jon-
gere kinderen dan mannen. 40% van de 
vrouwen gaat minder werken of stopt als 
er kinderen komen (Emancipatiemonitor, 
2018) terwijl het vaderschap geen enkele 
consequentie heeft op het werk van de 
man – hij blijft gemiddeld 40 uur per 
week werken. Carla Wijers: “Het huwe-
lijks- en moederschapsideaal uit de jaren 
50 leeft nog altijd. De invloed van de be-
roemde opvoeddeskundige Dr. Benjamin 

We wíllen wel  onaf hankelijk  z ijn ,  maar 
z ijn dat  nog lang niet  allemaal . . .

Een opleiding volgen, je talenten ontplooien en buiten de deur  
werken, was vroeger voor veel vrouwen niet vanzelfsprekend. 

Net als financieel onafhankelijk zijn. Hoe is dat nu? 

Wilde een dochter 
een opleiding doen? 

Daar werd je niet 
gelukkig van als 

vrouw, was vroeger 
de opvatting

2 5 - J A R I G E N  Z I J N 
D O O R  H U N  O U D E R S 

G E S T I M U L E E R D 
E E N  Z O  H O O G 

M O G E L I J K E  O P L E I -
D I N G  T E  V O L G E N . 

V A N  D E  7 0 - J A R I G E N 
I S  D I T  S L E C H T S 

E E N  D E R D E

6  O P D E  1 0

V R O U W &  W E R K
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Spock, die vond dat moeders thuis moes-
ten zijn voor het welzijn van hun kind, 
klinkt hierin door.”

Stress 
Meer dan 50% van de veertigers ervaart 
stress in de periode waarin de kinderen 
klein zijn. Hun moeders, de vrouwen van 
gemiddeld 70, hadden daar veel minder 
last van: slechts 20%. Dat is niet zo gek, 
want ook al zijn vrouwen meer buitens-
huis gaan werken, 75% van de huishoude-
lijke taken komt nog altijd op hen neer.  
Al is niet elke vrouw daar tevreden over, 
gemiddeld geven we toch een 7 voor die 
verdeling. We vinden het wel prima, al zou 
volgens het SCP ongeveer 50% van de 
mannen en vrouwen werk en huishoude-
lijke taken liever eerlijk verdelen. 

Vrouwen worden gestuurd
Maar zelfs als je het niet traditioneel wilt 
aanpakken, dan is dat knap moeilijk: 
“Vrouwen worden in Nederland gestuurd 
in de richting van deeltijd werk, mannen 
naar voltijd”, zegt Wil Portegijs. Dat heeft 
onder andere te maken met de manier 
waarop de sectoren waar zij werken zijn 
gestructureerd. “In de zorg en het onder-
wijs, waar veel vrouwen werken, is het 
erg lastig om een fulltime baan te vinden. 
Terwijl het in sectoren waar veel man-
nen werken, zoals de bouw, moeilijk is 
om bijvoorbeeld drie dagen per week 
te werken.” Onderzoeken laten zien dat 
vrouwen vaak al vóór ze kinderen krij-
gen, beginnen met een deeltijdbaan. 
Portegijs: “Hier begint ook de scheefgroei 
in de verdeling van huishoudelijke taken 
al.” Dan is er ook nog de heersende op-
vatting dat we liever geen gebruikmaken 
van de kinderopvang en zéker niet te 
veel. “Dat vrouwen zestien weken verlof 
hebben rond de bevalling en mannen 
twee dagen, is enorm sturend in het idee 
dat de vrouw voor de kinderen zorgt. Het 
is logisch dat vrouwen aan het einde van 

66% van de 70-jarigen vindt dat 
het hebben van een baan vrouwen 
gelukkiger maakt, 50% van 
de 30-jarigen vindt dit ook

hun bevallingsverlof veel handiger zijn 
met de baby. Tegen de tijd dat haar verlof 
voorbij is, heeft zij al zo’n voorsprong in 
ervaring dat hij die niet snel meer  
inhaalt. Dat zijn allemaal factoren die de 
toon al zetten.” 

Gevoelig voor oordeel  
Carla Wijers weet er nog wel een paar. “Als 
we denken aan een ‘leidinggevende’, 
hebben we daar een mannelijk beeld bij. 
We meten – bewust en onbewust – nog 
steeds met twee maten: een assertieve, 
op de voorgrond tredende man is een 
krachtig leider, een vrouw met deze 
gedragskenmerken is een kenau. Bij 
gelijke geschiktheid wordt eerder voor 

een man gekozen, al is dat aan het 
veranderen. En mannen en vrouwen 
zitten anders in elkaar. Meisjes zijn vaak 
bescheidener, nauwkeurig en betrouw-

baar. Steeds meer meisjes studeren en ze 
behalen betere resultaten dan jongens. 
Toch zijn mannen succesvoller in het 
bedrijfsleven. Zij hebben meer lef en flair, 
komen met nieuwe initiatieven en 
beginnen met vallen en opstaan allerlei 
bedrijfjes. Vrouwen denken eerder: ‘Ik ben 
niet de beste’ of ‘Daar ben ik nog niet 
klaar voor.’” De status die voor mannen 
aan een hoge functie kleeft, geldt ook niet 
voor vrouwen, weet Wil Portegijs. “Zowel 
voor mannen als vrouwen voelt het toch 
wat ongemakkelijk als de vrouw meer 
verdient.”

Geld
Maar liefst de helft van de 70-jarigen is 
meestal of altijd financieel afhankelijk 
geweest van haar partner. Van de 40-jari-
gen is dit 17%: zo’n 80% geeft aan altijd of 
meestal financieel zelfstandig te zijn. Dat 
van de 70+-ers zo’n 40% aangeeft altijd of 
meestal onafhankelijk te zijn geweest, 
vindt Wil Portegijs van het SCP ‘ongeloof-
waardig veel’. “Wat verstaan ze precies 
onder financieel onafhankelijk zijn? Veel 
vrouwen zeggen: ‘Ik wil niet mijn hand 
ophouden’, maar dan denken ze vaak aan 
persoonlijke uitgaven, niet aan de vaste 
lasten of de boodschappen. Als mensen 
alle vaste lasten inclusief verzekerin-
gen, onderhoud van het huis en de auto 
meerekenen, dan wordt het denk ik een 
ander verhaal.” Overigens ben je officieel 
economisch zelfstandig als je 950 euro 
netto per maand verdient. Dat is 70% van 
het minimumloon en ónder de armoede-
grens. Daarom heeft de overheid bepaald 

BELANGRIJKE  
EIGENSCHAPPEN

Wat vinden we de belangrijkste  
eigenschappen voor een vrouw?  

1. Zelfstandigheid (73%)
2. Verantwoordelijkheids- 

gevoel (54%)
3. Zorgzaamheid (48%)
4. Invoelend zijn (35%)
5. Geduldig zijn (30%)  

▼
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dat je pas financieel onafhankelijk bent 
als je 100% van het minimum loon of 
meer verdient. 

Kwetsbaar 
Dat 70-jarigen het belangrijker vinden dat 
vrouwen financieel onafhankelijk zijn dan 
40-jarigen, begrijpt Carla Wijers van 
Vrouwen van Nu wel. “Het had sommige 
vrouwen de vrijheid gegeven wél uit hun 
ongelukkige huwelijk te stappen. Maar ze 
zien ook in hun omgeving wat het betekent 
wanneer je weduwe wordt of gaat scheiden, 
hoe kwetsbaar vrouwen dan zijn. Zeker 
vrouwen met kinderen. Er ligt nog altijd 
een romantisch sausje over relaties; 
natúúrlijk blijven wij bij elkaar. Maar als je 
er alleen voor komt te staan, dan zit je zó 
onder de armoedegrens.” Volgens 
Portegijs vinden vrouwen en mannen 
deeltijdwerken een mooie oplossing om 
voor de kinderen te kunnen zorgen. “Het 
is alleen jammer dat het vooral vrouwen 
zijn die in deeltijd werken. En dat ze, als 
de zorgtaken afnemen, niet wat meer 
uren gaan werken. Niet alleen vanwege 
die financiële afhankelijkheid, maar ook 
omdat vrouwen zo niet doorstromen naar 
betere posities, die nu vooral door 
mannen worden bekleed.” En daardoor 
verandert er niet veel.

33% van álle 
vrouwen vindt  

dat een vrouw beter 
is in het verzorgen, 

begeleiden en 
troosten van 
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Limburg - Helma Verkoijen (53, 
doktersassistente), Mien (80)  
en Wieneke (20, verzorgende bij 
demente ouderen).  

Helma: “Werken vind ik leuk, maar 
mijn leven draait vooral om moeder 
zijn, om het gezin. Ik heb dat altijd 
zo gevoeld en heb daarom nooit 
meer gewerkt dan nodig was. Mijn 
man was kostwinner en had zijn 
eigen schildersbedrijf. We hebben 
dat samen zo besloten. Ik was 23 
toen ik onze oudste kreeg en toen 
de jongste 10 was, ben ik een op-
leiding tot doktersassistente gaan 
volgen. Ik ging pas 2 dagen werken 
toen de kinderen ouder waren. 
Eigenlijk pak ik alles precies het-
zelfde aan als mijn moeder destijds 
deed en ik zie het mijn eigen doch-
ters ook wel zo doen. Die zijn ook 
niet zo carrièregericht. Ik vind het 
heerlijk dat ik mijn werk kan com-
bineren met het oppassen op mijn 
kleindochter. Dat geeft me energie. 
Ook toen mijn eigen kinderen klein 
waren, had ik niet de stress die een 
baan met zich meebrengt. Het gaf 
en geeft me veel voldoening om er 
op die manier voor de kinderen te 
kunnen zijn. Veel tijd om te gaan 
winkelen, lezen of een film te kijken, 
heb ik ondanks dat ik niet veel bui-
ten de deur werkte niet gehad. Ik 
ben nogal een ‘poetsmiep’ en wil 
altijd alles schoon en opgeruimd 
hebben.”
Mien: “Toen de kinderen klein wa-
ren, bouwde ik mijn werkuren om 

hun schooltijden heen. Als zij thuis 
waren, was ik dat ook. In onze tijd 
draaide het leven om je gezin en 
thuis. Daar had je niet echt een 
keuze in voor mijn gevoel. Een 
huishouden en daarbij werken, 
heb ik echter niet als druk ervaren. 
Vroeger bij ons thuis hadden we 
tien kinderen, dat was voor mijn 
moeder pas écht druk. Mijn klein-
dochter wordt bijna 21, ik was 25 
toen ik mijn eerste kind kreeg. Dat 
zie ik haar nog niet doen op die 
leeftijd, daar wacht ze vast nog een 
paar jaar mee. Prima hoor, ga nog 
maar eerst even lekker leren en 
daarna zie je wel weer.”
Wieneke: “Ik ben op een heel 
ander punt in mijn leven nu dan 
mijn moeder op mijn leeftijd was. 
Ik volgde een studie tot pedago-
gisch medewerker, maar daar ben 
ik mee gestopt en ik ben aan het 
werk gegaan. Ik werk met demen-
terende ouderen en dit is echt mijn 
droombaan. Ik ga met een glim-
lach naar mijn werk en kom met 
een nog grotere glimlach terug. 
Het werken met ouderen geeft mij 
voldoening, het is zo dankbaar. 
Ook het samenzijn met familie en 
vrienden is voor mij heel belangrijk. 
Ik wil misschien nog een studie tot 
verzorgende gaan doen. Ik wil heel 
graag later mijn eigen geld blijven 
verdienen, maar ik wil ook graag 
voor mijn gezin zorgen. Ik denk dat 
ik dus net zoals mama twee dagen 
ga werken en de rest van de week 
thuis ben voor mijn gezin.” 

“ E I G E N L I J K  P A K  I K  A L L E S  
P R E C I E S  H E T Z E L F D E  A A N  A L S  

M I J N  M O E D E R ”

Helma

LIBELLE  16 | 17-60



V.l.n.r. Wieneke,  
Helma en Mien
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V.l.n.r. Katja,  
Sammie en Sonja
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Utrecht - Katja Schuurman (44), Sonja (70)  
en Sammie (8). 

Katja: “Toen ik werd geboren, stopte mijn moe-
der een tijd met werken om voor mij en later mijn 
zus te zorgen. Ik vond het heerlijk dat ze in mijn 
kindertijd tussen de middag thuis was en wentel-
teefjes voor ons bakte. Voor mij is het niet genoeg 
om alleen moeder te zijn, ik wil ook graag werken. 
En ik probeer daarbij steeds de balans te houden: 
ben ik genoeg bij Sammie, heb ik de tijd om te 
doen wat ik wil in mijn werk, wat geeft mij vervul-
ling? Ik wil genoeg tijd met mijn lief, mijn vrien-
den en familie doorbrengen, maar ik wil ook graag 
acteren en programma’s maken. Ik zet me in voor 
mijn fairtrade merk Return to Sender en onlangs 
heb ik in samenwerking met POM Amsterdam 
een eigen kledingcollectie gelanceerd.
Van mijn ouders heb ik het goede voorbeeld ge-
kregen, zij hebben zo’n sterke relatie en hebben 
het ontzettend met elkaar getroffen. Natuurlijk 
vind ik het jammer dat ik Sammie niet een gezin 
kan geven waar papa en mama bij elkaar zijn. 
Maar ik weet wel dat we het goed doen samen, 
ook met Freek en Igone (de vriendin van Katja’s ex 
Thijs, red.) erbij. Sammie heeft wel eens gezegd: 
‘Ik wou dat alles was zoals vroeger.’ Dat is logisch. 
Maar ik zie dat ze een blij en gelukkig meisje is. Ik 
wil haar ook meegeven dat een relatie iets is om 
serieus te nemen. Ik wil Sammie een warm nest 
bieden en haar niet te veel een richting uit sturen. 
Ik denk soms dat ouders opvoeding overschatten 
en hun kinderen te veel willen kneden. Kinderen 
zijn al wie ze zijn, ze hebben een eigen persoon-
lijkheid. Ik laat Sammie zien hoe ik in het leven 
sta, ik bied haar keuzes en hoop haar daarmee te 
inspireren.”
Sonja: “Ik ben geboren op Curaçao. Mijn vader 
was ambtenaar en om de zes jaar ging hij voor 
een halfjaar naar Nederland en reisden wij met 
hem mee. Mijn moeder en haar vier dochters – ik 
was de jongste – reisden dan 16 dagen op een 
boot. Op mijn 17e leerde ik in Nederland mijn 
man Wim kennen op de Kweekschool. In 1970 zijn 

we getrouwd en op Curaçao gaan werken in 
het onderwijs. Vanaf 1973 zijn we in Nederland 
gebleven. Katja en Birgit zijn hier geboren. Zij 
stonden centraal in mijn leven. Pas toen zij 
naar school gingen, begon ik weer met werken 
als onderwijzeres. Vaak op dezelfde school als 
waar de kinderen zaten. Dat was ideaal, want 
zo was ik altijd bij ze in de buurt. Katja heeft de 
halve wereld al gezien en maakt van alles mee. 
Ze is heel energiek en pakt alles aan. Soms denk 
ik: pas je wel op jezelf, meisje? Dan zie ik hoe 
ze maar doorgaat en te weinig rust inbouwt. Als 
ik terugkijk op mijn eigen leven, had ik mis-
schien andere keuzes kunnen maken. Ik had 
ook graag meer van de wereld willen zien. Ik 
spreek mijn dochters niet iedere dag, maar we 
hebben veel contact. We vormen een warm en 
hecht gezin, het familiegevoel is belangrijk voor 
ons. Als het zo uitkomt, passen we ook op de 
kinderen, maar we hebben geen vaste oppas-
dag. We zijn dan wel allebei officieel met pen-
sioen, maar ik schilder veel en Wim werkt als 
adviseur en coach. Binnenkort gaan we met het 
hele gezin een cruise maken door het Caribisch 
gebied. Daar verheug ik me nu al op.” 
Sammie: “Papa of mama is er niet altijd als ik 
uit school kom. Dan is Truus er wel, zij is mijn 
oppas en mama kent haar al vanaf dat ik nog 
bij haar in de buik zat. Ik woon soms bij papa 
en soms bij mama, dat is maar net hoe het 
uitkomt. Ze gaan vaak samen zitten om een 
planning te maken. Wat ik later wil worden, 
weet ik nog niet. Ik denk zangeres, danseres of 
styliste. Wat mama doet, vind ik ook cool. Met 
Return to Sender helpt ze andere mensen, dat 
vind ik heel goed. Maar zo veel reizen wil ik niet, 
ik wil graag lekker thuis zijn. Soms mis ik haar 
ook als ze op reis is, dan wil ik met haar een film 
kijken of naar het klimbos. Als ze terugkomt, 
heeft ze mij ook gemist. Oma is lief en minder 
streng dan opa. Oma kan goed schilderen, net 
als mama. Ze heeft voor mij een paar schilde-
rijen gemaakt en die hangen nu op mijn kamer. 
Die met Woezel en Pip vind ik heel erg mooi.” 

“Ik probeer steeds de balans te houden: 
ben ik genoeg bij mijn kind en doe ik wat 

ik wil doen in mijn werk”
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Het goede nieuws: 49% van de vrouwen 
is tevreden over haar lichaam. Minder 
positief is dat maar liefst 26% er ronduit 
ontevreden over is. Dat zijn vooral de 
dertigers, veertigers en vijftigers – daar 
komen we later op terug. Eerst de vrou-
wen van rond de zeventig, want die zijn 
het minst ontevreden met hun lichaam 
(14%), en waren op hun 33e het meest  
tevreden, wat een vrij hoge leeftijd is – 
de andere generaties vonden zichzelf 
tussen de 24 en 29 jaar het mooist.  
En die oudere generatie was, het klinkt 
hard, vroeger juist minder mooi dan 
de jongere vrouwen nu, weet Liesbeth 
Woertman. Woertman is hoogleraar psy-
chologie en schrijfster van boeken als Je 
bent al mooi en De psychologie van het uiter-
lijk. “Vrouwen hebben anno nu dankzij 
gezondere, gevarieerde voeding een 
mooiere, egalere huid. In de jaren vijftig 
en zestig zagen de meeste vrouwen er 
slechter en bleker uit en hadden ze een 

minder gaaf gebit. Toch zijn zij veel  
tevredener met hun uiterlijk.”  
Uiterlijk was toen de oudere generatie 
in de puberteit was simpelweg minder 
belangrijk dan nu. “Lang niet iedereen 
had een televisie en reclame was er nau-
welijks. Plastische chirurgie was al hele-
maal niet aan de orde en gefotoshopte, 
perfecte foto’s evenmin. Het ideaalbeeld 
werd gevormd door echte vrouwen in de 
omgeving. Dat was die ene tante of het 
mooiste meisje van de klas. En zag je er 
anders uit, nou ja, daar was toch niets 
aan te doen, dus je maakte er gewoon 
wat van”, zegt Woertman. Dat ze in een 
andere tijd zijn opgegroeid dan de ‘so-
cial media-jeugd’ nu, werkt ook door in 
de manier waarop de oudere generatie 
nú tegen haar lichaam aankijkt. “Ik ben 
zelf 65 jaar, en mijn lichaam is niet mijn 
identiteit. Mijn sociale rol als moeder en 
grootmoeder, mijn hoogleraarschap en 
dat ik een aardige en betrouwbare vrien-
din ben, zijn belangrijker voor mij. Dat 
geldt voor meer vrouwen. Mijn generatie 
is opgevoed met iets voor een ander over 
hebben en niet te veel op jezelf gericht te 
zijn”, legt Woertman uit.  
 
Sporten 
Tegenwoordig doen we veel meer aan 
ons lichaam om fit te zijn en er goed en 
verzorgd uit te zien. We sporten meer 
dan ooit. 75% van de vrouwen sport of 
beweegt gemiddeld drie keer per week. 
Joggen, fietsen, wandelen en zwemmen 
(54%), sportschool (32%) en sporten in 
clubverband (tennis, zwemmen, atle-
tiek, fietsen, volleybal, 22%) zijn het 

meest populair. En had je vroeger hoog-
uit een ouderwetse pot Nivea ter be-
schikking, tegenwoordig komt er meer 
bij de lichaamsverzorging kijken. We 
gebruiken gezichtscrème (80%), bodylo-

tion (66%), make-up (64%), scrubs (38%) 
en we ontharen ons (75%), gaan naar de 
schoonheidsspecialiste (28%) en de zon-
nebank (8%) en laten ons af en toe lekker 
masseren (12%).

Afvallen  
En we diëten, al zijn we daar dubbel 
over. Zo hebben sommige oudere vrou-
wen spijt dat ze altijd maar aan de lijn 
deden (‘Ik was helemaal niet zo zwaar’ 
of ‘had ik maar iets meer genoten’, 
schrijven ze) terwijl anderen denken dat 
ze met de kennis van nu gezonder had-
den gegeten. 6 op de 10 vrouwen die de 
enquête invulden, is te zwaar: 36% heeft 

Vóór de tijd van social media konden we onszelf hooguit vergelijken met het  
mooiste meisje van de klas. Nu zien we óveral foto’s van mooie vrouwen en ideaal- 

beelden waaraan we willen voldoen. En dat maakt ontevreden, zo blijkt. 

Vroeger vonden 
we het normaal dat 

een vrouw na de 
bevalling een buikje 

had. Nu kijken 
we met een nieuwe, 
negatieve bril naar 

ons lichaam

H E E F T  E E N 
P L A S T I S C H E 

I N G R E E P 
O N D E R G A A N , 
2 %  G E B R U I K T 

B O T O X 

1 0 %  VA N  D E 
V R O U W E N

Kijken ,  kijken ,  vergelijken

V R O U W &  L I C H A A M

LIBELLE  16 | 17-64



overgewicht, 20% ernstig overge-
wicht (obesitas) en 2% heeft morbide 
overgewicht. Gemiddeld hebben alle 
vrouwen zo’n 5 tot 6 diëten gevolgd. 
En ja, 6 op de 10 vrouwen denkt dat ze 
met een slanker lijf gelukkiger zou-
den zijn.  
 
Buikje na de bevalling 
Vooral met onze buik hebben we 
moeite: maar liefst de helft zou haar 
buik willen veranderen. Het is iets wat 
Liesbeth Woertman verdrietig stemt. 
“De buik is het meest van betekenis 
voor vrouwen. Het is een belangrijk 
gebied, alleen al omdat we er onze 
kinderen in dragen. Het lichaam is 
in staat geweest om een kind op de 
wereld te zetten, dat is nogal wat.” En: 
“Vroeger vonden we het normaal dat 
een vrouw na de bevalling een buikje 
had. Nu kijken we met een nieuwe, 
negatieve bril naar ons lichaam.  
Er zijn zelfs speciale termen voor  
ingrepen om na de bevalling weer  
in vorm te komen, zoals ‘mommy 
make-over’.”

Cosmetische ingrepen 
Ook in de Grote Jubileum Enquête ge-
ven vrouwen aan dat de slappe huid 
van de buik ‘na twee keizersneden 

via een buikwandcorrectie opgelost 
moet worden’. Al valt het aantal 
vrouwen dat deze ingreep heeft laten 
doen, best mee. 10% van de vrouwen 
die de enquête invulden, heeft iets 
aan haar lichaam laten doen. Van die 
10% heeft 8% een buikwandcorrectie 
ondergaan, 8% een borstvergroting, 
27% een borstverkleining en 44% een 
ooglidcorrectie. 18% liet iets anders 
doen, zoals een neus- of oorcorrectie. 
En 2% van alle vrouwen heeft botox 
gebruikt.
 
Toegenomen druk  
En dat valt Woertman dan weer enorm 
mee, gezien het feit dat de druk op 
ons uiterlijk de laatste tien jaar flink 
is toegenomen én dat vrouwen te-
genwoordig niet alleen in hun jeugd, 
maar levenslang aantrekkelijk wor-
den geacht te blijven. Ondanks dat 
bungelt Nederland nog altijd ergens 
onderaan op de wereldranglijst van 
landen met de meeste cosmetische 
ingrepen. Op 1 staat Amerika (vooral 
borsten, billen en buik), op 2 Brazilië 
(borsten en billen) en op 3  Zuid-
Korea (smallere neuzen, oogplooi à la 
Westerse vrouwen). Woertman: “Wij 
zijn vergeleken met vrouwen uit an-
dere landen uiteindelijk toch redelijk 
tevreden met ons lichaam. Ik denk 
omdat wij dicht bij het schoonheids-
ideaal zitten: we zijn lang, vrij slank – 
nog niet zo obees als veel Amerikanen 
bijvoorbeeld – en hebben blauwe 

W A A R  W E  H E T  M E E S T  T E V R E D E N 
O V E R  Z I J N :  O G E N  ( 2 7 % ) ,  G E Z I C H T  ( 2 2 % ) , 

B E N E N  ( 1 2 % )  E N  B I L L E N  ( 7 % )

Het lichaamsdeel 

D E  V R O U W E N 
V O E LT  Z I C H 

J O N G E R  D A N  Z E 
Z I J N ,  G E M I D D E L D 

M A A R  L I E F S T 
1 0  J A A R

4 5 %  VA N

ogen.” Woertman hoopt dat die te-
vredenheid over ons lichaam blijft. 
“Het lichaam kán niet perfect zijn, 
het lééft. We hebben allemaal onze 
onvolkomenheden. Daar kun je beter 
vrede mee sluiten, in plaats van je 
blind te staren op een plaatje in je 
hoofd of door je te vergelijken met 
anderen. Gelukkig laten Nederlandse 
vrouwen zich niet zo gek maken door 
de cosmetische industrie.”

vrouwen denkt dat 
ze gelukkiger  

zou zijn met een  
slanker figuur 

o p  d e

10
6
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V.l.n.r. Daphne, Elly en Thea
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Flevoland - Thea van der Woude  
(55, docent basisonderwijs), Elly (81) en 
Daphne (26, pedagogisch medewerker op 
kinderdagverblijf)

Thea: “In mijn ogen ben ik ‘jonger’ dan 
mijn moeder op mijn leeftijd. Toen onze 
oudste werd geboren, ging mijn vader al 
met pensioen. En ik ben op latere leeftijd 
nog gaan studeren. Mijn moeder was altijd 
thuis met ons, de kinderen. Ik heb de pabo 
gedaan toen ik veertig was. Ik had drie 
jonge kinderen thuis en studeerde in de 
avonduren. Als ze me niet mochten storen, 
plakte ik een briefje op de slaapkamerdeur. 
Het waren tropenjaren, maar ik heb er nooit 
spijt van gehad. Ik heb het erg naar mijn zin 
in het onderwijs. Mijn dochter werkt op een 
kinderdagverblijf. Ik pas regelmatig op haar 
zoontje Riley. De band met Daphne is heel 
sterk. Ze lijkt qua karakter erg op mij, dus 
ik begrijp haar vaak goed. Je merkt aan haar 
soms niet meteen dat ze ergens mee zit, 
maar ik voel dat dan wel. Toen Riley geope-
reerd moest worden aan zijn maagspier  
bijvoorbeeld, kon ik haar goed steunen. Met 
mijn eigen moeder was die band anders, ik 
ging nooit echt met mijn problemen naar 
haar toe. Maar ze stond wel altijd voor ons 
klaar als dat nodig was. Nu wordt sowieso 
mijn rol als kind anders. Mijn moeder  
begint helaas dement te worden en mijn  
zus en ik moeten nu voor haar en mijn  
vader gaan zorgen in plaats van andersom.”
Daphne: “Mijn moeder deed de dingen zo-
als het ‘hoorde’. Ze trouwde eerst en kreeg 
daarna mijn broer, mijn zus en ik. Bij mij 
is dat anders, ik heb Riley al, maar ik ben 

nog niet getrouwd met mijn vriend. Wie 
weet komt dat nog, ik zou het graag willen. 
Mijn grootste wens was dat oma mijn kind 
nog zou leren kennen, dat is in ieder geval 
gelukt. Al vraagt ze soms: ‘Hoe gaat het 
met de kleine?’ en dan ben ik bang dat ze 
zich zijn naam niet meer kan herinneren. 
Toen ik een puber was, botste ik met mijn 
moeder. Vooral ook omdat we zo op elkaar 
lijken, denk ik. Nu is onze band anders. 
Het is heel fijn om een moeder te hebben 
die me zo begrijpt. Ik had een pittige zwan-
gerschap waarin ik steeds misselijk was 
en Riley had een moeilijke start. Dat mijn 
moeder bij de bevalling was en me nog 
steeds zo steunt, is ongelooflijk fijn. Als ik 
een dag vrij ben, ga ik het liefste naar haar 
toe.”
Elly: “Dat Daphne een zoon heeft gekregen, 
vind ik fantastisch. Helaas zien we elkaar 
niet zo veel omdat we niet in de buurt wo-
nen. Maar soms laat ze Riley aan me zien op 
Facetime. Het is zo’n lekker kereltje. Ik heb 
veel bewondering voor mijn dochter die 
op haar 40e nog een studie begon. Ik vind 
het knap dat ze het zo snel heeft gedaan 
en leuk om te zien dat ze het nu zo naar 
haar zin heeft voor de klas. Ik had zelf niet 
per se willen studeren. Daar was ook geen 
geld voor. Ik was alleen met mijn moeder, 
want mijn vader zat in Nederlands-Indië als 
marinier. Toen hij na zeven jaar terugkwam, 
herkende ik hem niet eens. Nee, dingen zijn 
gelukkig anders dan in die tijd. Ik was thuis 
bij onze twee dochters en als mijn man vrij 
was, gingen we lekker bramen met ze pluk-
ken. Met de kleinkinderen deden we dat 
ook. Ik heb er goede herinneringen aan.” F
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“Mijn grootste wens was dat oma mijn kind  
nog zou leren kennen, dat is gelukt”
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van de oudere  
vrouwen had  

liever een 
andere partner 

gehad

10%
Twee dingen hebben de generaties ge-
meen als het gaat om relaties. Ze krijgen 
hun eerste duurzame relatie gemiddeld 
op hun 19e. En in een relatie vindt ieder-
een dezelfde dingen belangrijk: allebei 
jezelf kunnen zijn (61%), vertrouwen in 
elkaar hebben (56%) en over alles kun-
nen praten (46%).  
En verder? 9 van de 10 vrouwen zegt dat 
er grote verschillen zijn tussen haar 
relatie(s) en die van haar moeder. Dat 
zien we ook terug in de uitkomsten van 
deze enquête. 
Een opvallend verschil zit hem in het, 
jawel: praten. Zodra er problemen in 
de relatie zijn, praten jongere vrouwen 

daar veel vaker over dan de oudere. 4 
op de 10 vrouwen van rond de 70 jaar 
praat er met niemand over (ook niet 
met de eigen partner!), van de 30-jarigen 
zwijgt slechts 13%. De jongere vrouwen 
bespreken problemen ook vaker met 
hun vriendinnen (64%) dan de oudere 
(30%). Esther Kluwer, bijzonder hoog-
leraar duurzame relaties en welzijn aan 
de Radboud Universiteit in Nijmegen, 
vindt het mooi dat vrouwen opener zijn 
geworden. “Het is een goed teken dat 
we makkelijker over problemen praten, 
en dat is niet alleen omdat zwijgen een-
zaam maakt. De lat waaraan een relatie 
moet voldoen, ligt tegenwoordig hoger. 
We willen veel, op alle fronten, en zijn 
daardoor sneller ontevreden. Dat 75% 
van de vrouwen het eens is met de  
stelling dat een relatie niet vanzelf gaat, 
vind ik daarom opvallend in positief 
opzicht. Dat is namelijk een realistische 
opvatting, die ertoe leidt dat stellen 
beter kunnen omgaan met conflicten en 
problemen. Ze weten: problemen zijn er 
om op te lossen, ze betekenen niet per 
se dat je een slechte relatie hebt of dat 
je niet bij elkaar past.” 

Trouwen en samenwonen
Dat de oudere generatie meer schroom 
kent om te praten over problemen, 
kan Kluwer duiden. “De normen waren 
vroeger veel strenger. De vuile was hing 
je niet buiten. En je ging niet zomaar uit 
elkaar. Dat was ook juridisch gezien veel 

moeilijker dan nu. Je blééf, ook als de 
relatie slecht was of de partner vreemd-
ging. Bovendien moesten veel vrouwen 
stoppen met werken als ze trouwden, dus 
ze waren ook nog eens financieel afhan-
kelijk van hun partner. Dus dat 10% van 
de oudere vrouwen achteraf liever een 
andere partner had gehad, vind ik niet 
schokkend. De barrière om bij hem weg 
te gaan, was hoog.” 
60% van de 70-jarigen trouwde vanuit het 
ouderlijk huis, terwijl slechts 4% van de 
40-jarigen dat deed. De helft van de veer-
tigers ging eerst samenwonen, anderen 
gingen op zichzelf wonen (bijvoorbeeld 
tijdens de studie). De vrouwen van rond 
de 40 waren 17,5 jaar toen zij hun eerste 
seksuele relatie hadden, wat bij de groep 

J O N G E R  D A N  3 0 
J A A R  K R E E G  6 0 % 
S E K S U E L E  V O O R -

L I C H T I N G  V A N  H A A R 
M O E D E R ,  V A N 
D E  V R O U W E N  

O U D E R  D A N  6 0 
J A A R  S L E C H T S 

1  O P  D E  3

VA N  D E 
V R O U W E N

De vragen over onze relaties en sex leverden opvallende overeenkomsten  
én verschillen op tussen jong en oud. We geven ons seksleven gemiddeld een 7  

en zowel jong als oud vindt het soms behoorlijk saai. 

Een veilig  gevoel  in een relatie 
i s  belangrijker  dan sex

V R O U W &  R E L AT I E S
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van gemiddeld 70 jaar bijna 2 jaar later 
gebeurde. Ook het aantal seksuele  
relaties voor het trouwen of samen- 
wonen verschilt nogal: vrouwen van 40 
hadden er 4, de vrouwen van gemiddeld 
70 slechts 1. Ruim 4 op de 10 vrouwen 
van rond de 70 jaar had nog nooit een 
seksuele relatie gehad voor zij ging trou-
wen. Bij vrouwen van gemiddeld 40 jaar 
is dat 16%. 

Genieten was niet aan de orde 
Dat verschil heeft alles te maken met de 
veranderde moraal. “Het is tegenwoor-
dig maatschappelijk geaccepteerd dat 
sex niet per se binnen het huwelijk hoeft 
plaats te vinden en dat mensen meer-
dere relaties in hun leven hebben”, zegt 
Ellen Laan, hoogleraar seksuologie aan 
het Amsterdam UMC. Er werd vroeger so-
wieso anders tegen sex aangekeken. “De 
vrouwen van 70-plus zijn getrouwd in 
de nadagen van huwelijkse plichten, die 
eind jaren 50 zijn afgeschaft. Sex behoor-
de tot die plichten, echtgenoten moch-
ten elkaar niet weigeren en vrouwen wa-

ren gehoorzaamheid verschuldigd aan 
hun man.” Genieten van sex en daar mis-
schien zelfs openlijk voor uitkomen, was 
voor vrouwen niet aan de orde. Laan: “De 
vrouwelijke seksualiteit werd gezien als 
een gevaarlijke kracht, die mannen het 
hoofd op hol bracht en hen afleidde van 
hun maatschappelijke taken. Vrouwen 
moesten zich zedig gedragen en kleden. 
Ook speelde de kerk een belangrijke rol. 
Binnen het huwelijk diende je je voort 
te planten, en daardoor lag de focus van 
sex op gemeenschap, niet genieten.”

Sex komt pas op de 11e plaats  
Sex blijkt niet zo’n belangrijke rol te 
spelen in relaties: het komt pas op de 
11e plaats, bij oud én jong! Ons veilig 
voelen, vinden we belangrijker, en dat is 
mooi, vindt Esther Kluwer. “Liefde is een 
combinatie van drie factoren, namelijk 
intimiteit, commitment en passie. Dat 
hartstochtelijke van verliefdheid is niet 
houdbaar op de lange termijn. Intimiteit 
en commitment spelen in duurzame re-
laties een belangrijker rol.” 
De sex binnen de relatie krijgt het ge-
middelde rapportcijfer 7. Dat cijfer wordt 
er met de jaren niet beter op. Zo geven 
de vrouwen van 30 jaar gemiddeld een 
7,8 en de vrouwen van 60 jaar en ouder 
een 6,5 voor hun seksleven. 13% van alle 
vrouwen geeft haar seksleven een onvol-
doende. De meest gehoorde klachten? 
De partners hebben vaak weinig of geen 
sex meer, vanwege een laag libido of im-

potentie van de partner, geen zin, saaie 
en eenzijdige seks, door ziekte, depres-
sie of fysieke beperkingen, door sleur of 
tijdgebrek.  
Voor die sleur en de saaie sex geeft de 
beroemde relatietherapeut Esther Perel 
in haar boek Erotische intelligentie een 
logische verklaring: wij zoeken álles 
binnen een vaste relatie. “Veiligheid is 
belangrijk in een relatie maar het is daar-
bij de kunst om je partner echt te zien 
als een ander en niet als verlengstuk van 
onszelf. Om het fijn en opwindend te 
houden is het belangrijk om nieuwsgie-
rig naar elkaar te blijven en om verbaal 
en non-verbaal aan te geven wat je nodig 
hebt en lekker vindt. Dat schuurt soms 
met je veilig en vertrouwd voelen bij je 
partner, en met alle andere taken die 
wij hebben, zoals het ouderschap ”, legt 
Ellen Laan uit.

V A N  D E  V R O U W E N 
P L A N T  D E  S E X

ruim  
een 

derde

“De vrouwelijke  
seksualiteit werd  

gezien als een 
gevaarlijke kracht, 

die mannen het 
hoofd op hol bracht 

en hen af leidde 
van hun maatschappe-

lijke taken” ▼
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Seksuele voorlichting:  
niets veranderd 
“Nee, met seksuele gelijkheid zijn we er 
nog lang niet, we drijven er zelfs verder 
vanaf”, vindt Laan. En dat gaat al mis met 
de voorlichting die wordt gegeven – daar-
in staat het genot van de man al centraal. 
“Kijk maar naar wat onze moeders ons 
meegeven aan ‘seksuele voorlichting’.” 
Of we nu 25 of 70 jaar zijn, onze moeders 
vonden praten over de ongesteldheid het 
belangrijkst, gevolgd door het onderwerp 
‘hoe en wanneer je zwanger kunt wor-
den’, anticonceptie en de geslachtsge-
meenschap. “Dat is voorlichting over de 
reproductie, over kinderen krijgen, niet 
over sex. Bij jongens gaat voorlichting 
over hun eerste zaadlozing, bij meisjes 
over hun eerste menstruatie. Dat zijn 
twee onvergelijkbare grootheden. Een 
zaadlozing staat gelijk aan plezier, aan 
een fijn gevoel, een menstruatie bepaald 
niet. Ook de informatie die kinderen op 
scholen krijgen, is gericht op een stijve 
penis, niet op de rol van de clitoris bij 
sex”, zegt Laan. 
 
Op de agenda 
Toch is er ook goed nieuws. Dat de helft 
van de vrouwen masturbeert, bijvoor-
beeld. Ellen Laan: “Dat betekent dat het 
als normaler wordt gezien. Klaarkomen 
tijdens masturbatie is veel makkelij-
ker dan tijdens sex met een partner. 
Masturbatie doen we louter voor de lust.”  
Ook plannen we een vrijpartij vaker: van 
de vrouwen van rond de 30 doet 47% dat, 
terwijl van de 60+-vrouwen 1 op de 5 
dat doet. “Heel verstandig”, vindt Laan. 
“Vrouwen zijn nog altijd dubbel belast. 
Na een dag werken zijn ze te moe om te 
vrijen. Door het in te plannen, creëer je 
ruimte voor ontspanning en opwinding. 

Dienstbaar  
Die vroegere dienstbaarheid aan de 
man, die bestaat nog steeds, óók on-
der jongere vrouwen, weet Laan. “Dat 
zie je terug in de uitkomsten van de 
enquête: maar liefst 75% van de vrou-
wen stemt toe in het hebben van sex 
– van soms tot heel vaak – met haar 
partner wanneer de partner zin heeft 
en zij niet.” Vrouwen doen het, zo ge-
ven ze aan, om hem te plezieren, uit 
liefde, om hem niet teleur te stellen, 
en onder het motto ‘sex is het smeer-
middel van de relatie’. Want: ‘Als ik 
hem weiger, wordt hij chagrijnig’. Dat 
ook jonge vrouwen erg gericht zijn op 
het plezier van mannen, heeft verschil-
lende oorzaken, zegt Laan. “Deels heeft 
het te maken met de invloed van de 
beeldcultuur, van videoclips en porno, 
waarnaar door internet veel meer 
wordt gekeken.” 

VA N  A L L E 
V R O U W E N

G E E F T  H A A R  
S E K S L E V E N  E E N 
O N V O L D O E N D E

13 %
Dat maakt het leuker, waardoor je er ook 
meer zin in krijgt. Dat is dus anders dan 
op de Linda de Mol-manier, hè, van: dan 
máák je maar zin. Je moet het vrijen zo 
inrichten dat het zin-opwekkend is, met 
meer aandacht voor het voorspel – dat 
zou eigenlijk een hoofdspel moeten zijn.”
Ook is het positief dat oudere vrouwen 
aangaven dat ze achteraf hun relatie 
anders hadden willen inrichten, en be-
ter voor zichzelf hadden willen zorgen. 
Laan: “De wens naar meer autonomie is 
er. Vrouwen mogen zichzelf vaker op de 
agenda zetten. Nu zijn ze maar al te vaak 
het sluitstuk op de begroting, want het 
ideaalbeeld is een zorgzame moeder en 
vrouw, die voor man en kinderen zorgt. 
Maar wie zorgt er voor de vrouw?”

van alle vrouwen – 
dus oud én jong –  
maakt weleens zin 

7 7 %
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“ I K  W A S  D E S T I J D S  E E N  V A N  D E  E E R S T E  M O E D E R S 
D I E  H A A R  K I N D E R E N  N A A R  D E  C R È C H E  D E E D ,  

E N  H E T  C O M M E N T A A R  W A S  N I E T  V A N  D E  L U C H T ”

Friesland - Jolanda Lei-Boonstra (51, werkt op een 
kinderdagverblijf), Grietje (72), Deborah (29, werkt 
op een kinderdagverblijf) en Yara (7 maanden).

Jolanda: “Ik ben geen thuiszitter. Ik had net mijn 
kledingwinkel verkocht, toen Deborah vroeg of ik 
met haar een kinderdagverblijf wilde beginnen. Met 
haar samenwerken, leek me leuk en dat blijkt in de 
praktijk ook zo te zijn. Daarnaast heb ik nog een 
kledingtruck waarmee ik met een vriendin door het 
hele land reis om kleding te verkopen. Mijn moeder 
is mijn voorbeeld, zij was ook altijd lekker bezig met 
haar werk en haar drie kinderen doen dat na. Mijn va-
der overleed toen ik 23 was, mijn opa 2 jaar daarvoor. 
Die gebeurtenissen zorgen ervoor dat ik dingen met 
mijn eigen gezin anders aanpak dan anderen. Ik bel 
elke dag even met mijn dochters en ik spreek mijn 
moeder ook minstens een keer per week. Ik heb een 
vriendin die haar moeder niet meer spreekt, dat kan 
ik me echt niet voorstellen. Daar is het leven te kort 
voor.” 

Deborah: “Toen ik klein was, was mijn moeder of 
vader altijd thuis. In de uren dat ik op school was, 
werkten zij. Mijn man en ik pakken het anders aan. 
Onze dochter Yara gaat een dag per week met mij 
mee naar het kinderdagverblijf. De ene week gaat 
ze een dag naar mijn zus en de andere week een 
dag naar mijn schoonzus. Ze is ook een dag thuis, 
bij mijn man. Dat is een absolute luxe. Hij werkt als 
chauffeur voor een groothandel in schoonmaak-
middelen. Hij kreeg net een nieuwe baan toen ik 
het kinderdagverblijf startte, we hebben geruild: 
hij kon parttime werken en ik fulltime. Dat bevalt 
ons heel goed.”
Grietje: “Ik had drie kinderen waarvan de oudste 
vier was, toen ik werd gevraagd terug te komen bij 
het confectie-atelier waar ik werkte toen ik zwanger 
werd. De kinderen gingen toen naar de crèche. Ik 
was in mijn omgeving een van de eerste moeders 
die dat deed en het commentaar was niet van de 
lucht. Als moeder hoorde je thuis te blijven bij je 
kinderen. Zo was dat in die tijd.”

G riet je

V.l.n.r. Jolanda, 
Deborah en Grietje
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V.l.n.r. Dewi, Lulu en Lian
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Noord-Holland - Dewi Kang (53, styliste, 
kledingmaakster), Lian (78, doet catering 
als hobby) en Lulu (16).

Dewi: “Ik heb veel bewondering voor mijn 
moeder, zeker omdat ik zelf alleenstaande 
moeder ben van een zoon en een dochter. 
Ik kan me goed voorstellen hoe zwaar zij 
het soms gehad moet hebben met ons – 
mijn twee broers en ik – terwijl mijn vader 
als chirurg veel aan het werk was en avond- 
en weekenddiensten draaide. We zijn van 
Chinese afkomst en komen uit Indonesië. 
Mijn moeder kwam naar Nederland, een 
land waar alles vreemd en nieuw was en ze 
vrijwel niemand kende. Toch hield ze zich 
staande en startte ze, toen mijn broers en 
ik wat ouder waren, haar eigen cateringbe-
drijf. Ze kookt voor groepen van soms wel 
honderd mensen. Mijn vader is vorig jaar 
overleden. Daardoor is mijn band met mijn 
moeder nog hechter geworden. We staan 
voor elkaar klaar als het nodig is. Ik help 
haar nu met het opruimen van ons ouder-
lijk huis. Dat kan, want ik heb geen vaste 
baan. Stilzitten kan ik niet, ik ben creatief 
en maak omslagrokken die ik verkoop.”
Lian: “Mijn man kon in Nederland een 
studiebeurs krijgen, dus we vertrokken. 
Vooral het eerste jaar heb ik erg moeten 
wennen. Gelukkig kwam mijn moeder een 
tijd bij ons in huis om me te leren hoe ik 
het huishouden moest runnen. Ook had 
ik veel steun aan een Indische buurvrouw 
die soms op mijn kinderen paste als ik weg 
moest. En ik heb een groot netwerk vanuit 
de plaatselijke kerk, waar ik erg actief ben. 

Dewi is alleenstaande moeder. Ik herken 
haar situatie, want ik was ook meestal 
alleen met de kinderen. Je moet het als 
moeder in je eentje zien te rooien en alle 
ballen hoog houden. Ik zie dat niet als iets 
slechts, het leert je als vrouw om zelfstan-
dig te zijn en alles zelf te kunnen. Ik voel 
me zowel in Indonesië als in Nederland 
thuis, ik voel me een mix van deze twee 
culturen. Als ik naar mijn kleindochter 
Lulu kijk, is dat echt anders. Dan zie ik een 
Hollands meisje, dat in tegenstelling tot 
Indonesische vrouwen meteen haar me-
ning geeft als dat nodig is.”
Lulu: “Ik wil na mijn middelbare school 
graag rechten gaan studeren, ik wil advo-
caat worden. Dat is wel anders dan in de 
tijd van mijn oma. Dan bleef je thuis voor 
de kinderen en zorgde je ook voor je man. 
Ik heb mijn opa nog nooit zelf iets zien 
koken. Ik kan me dat eigenlijk nauwelijks 
voorstellen. Ik kan geen Indonesisch spre-
ken, maar toch voelde Indonesië wel als 
een tweede thuis toen we er op vakantie 
waren. Ik wil ook graag Indonesisch leren 
koken, tot nu toe maak ik alleen een lekke-
re nasi goreng. Mijn oma en mijn moeder 
hebben een boekje gemaakt met familie-
recepten, zodat die nooit verloren gaan. Ik 
woon alleen met mijn moeder. Dat is heel 
gezellig, vaak kijken we samen op de bank 
naar First Dates. Soms vind ik het wel moei-
lijk om de deur uit te gaan met vrienden en 
denk ik: voelt zij zich niet alleen? Gelukkig 
weet ik dat ze veel vrienden heeft en nooit 
stil kan zitten, dus ik moet me gewoon 
niet zo’n zorgen om haar maken.” F
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“ Je moet als moeder alle ballen hoog houden.  
Ik zie dat niet als iets slechts”
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V.l.n.r. Hilda, Marlies en Antje
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Groningen - Hilda Cramer (52,  
verpleegkundige), Antje (70) en Marlies 
(23, student orthopedagogiek).  

Marlies: “Mijn oma was 17 toen ze zwan-
ger werd en moest trouwen. Daarna bleef 
ze thuis en heeft ze nooit gewerkt. Ik zou 
me echt niet kunnen voorstellen dat ik 
nu al een kind van 5 had, mijn leven is zo 
anders. Ik ben net nog 9 maanden op reis 
geweest naar Australië en droom ervan 
om daar ooit een zorgboerderij te begin-
nen. Ik woon nu op kamers in Groningen 
en ga daar vaak stappen en in de week-
enden ga ik meestal naar mijn ouders. Ik 
doe aan waterpolo en met vriendinnen 
ga ik vaak lunchen of shoppen, of een 
weekendje weg. In de zomer ga ik graag 
naar festivals. Een relatie heb ik op dit 
moment niet. Een eigen gezin is voor 
mij nog ver weg. Ook mijn moeder pakte 
het al heel anders aan dan haar moeder. 
Zij is op haar 49e nog een opleiding tot 
verpleegkundige gaan doen. Het voordeel 
is wel dat ik een heel jonge moeder en 
oma heb. Ik zie ze allebei echt als mijn 
vriendinnen en we hebben vaak contact. 
Zelfs mijn oma weet goed hoe ze moet 
whatsappen.”
Antje: “Als ik erop terugkijk, was 17 jaar 
ook wel jong om zwanger te worden. 
Maar het ging nou eenmaal zo en ik weet 
niet beter. Inmiddels zijn mijn man en ik 
53 jaar getrouwd, dus ergens hebben we 
op die leeftijd toch de goede keuze weten 

te maken. Achteraf is het maar goed ook 
dat het allemaal zo is gelopen, want op 
mijn 28e kwam ik al in de overgang, dus 
als ik 10 jaar later was geweest, had ik  
misschien nooit kinderen kunnen krijgen. 
Het leven toen was zo anders. Kun je na-
gaan: een stofzuiger was er in die tijd nog 
niet eens. En een wasmachine was maar 
halfautomatisch. Als je was gedaan was, 
moest je het alsnog zelf uit gaan wringen. 
Ik ging zoals zoveel meisjes destijds naar 
de huishoudschool en werkte daarna in 
een kledingatelier. Tijd voor mezelf had ik 
toen nauwelijks. Dat is nu wel anders. Ik 
zit op linedancen en ga een paar keer per 
week met vriendinnen zwemmen.”
Hilda: “Ik vind het fijn dat ik 25 was toen 
ik onze oudste kreeg. Daardoor zijn onze 
kinderen nu al groter en hebben wij onze 
vrijheid weer terug. Ik wil lekker veel van 
de wereld gaan zien. Om te beginnen in 
Nederland en Europa, maar nu ik Marlies 
heb opgezocht toen ze in Australië was, 
trekken Amerika en Afrika me ook wel. 
Ik heb de smaak te pakken en wil wel 
meer verschillende culturen zien. Het is 
heerlijk dat mijn moeder ook nog zo jong 
is. Daardoor kan ik nog veel met haar on-
dernemen. Vaak ga ik met haar en Marlies 
op pad. We zijn echt drie vriendinnen van 
elkaar. Ik zie Marlies nog wel voor langere 
tijd naar Australië vertrekken. Wat ik daar-
van vind? Ik stimuleer haar alleen maar. 
Zoals mijn ouders dat ook altijd bij mij 
hebben gedaan.” F
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“Mijn oma had op mijn leeftijd al een kind van 5, 
dat kan ik me niet voorstellen”
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Overijssel - Connie van der Vegt-Narh 
(48, OK-kwaliteitsfunctionaris in het  
ziekenhuis), Jeanne (76) en Lisa (18). 

Connie: “Mijn moeder heeft een opleiding 
tot verpleegkundige gedaan, maar stopte 
met werken toen ze in verwachting raakte. 
Dat moest in die tijd nog. Ik zie het als een 
voorrecht dat dat nu anders is. Ik heb niet 
heel bewust gekozen voor mijn carrière. 
Ik ben een beetje in mijn baan in het zie-
kenhuis gerold en heb daarnaast allerlei 
opleidingen gevolgd. Lisa wil graag rechten 
studeren. Mijn moeder was altijd thuis, dat 
voelde fijn en rustig. Ik moest altijd hulp-
troepen inschakelen, vooral als een van de 
kinderen ziek was. Mijn man is vrachtwa-
genchauffeur, dus hij is veel weg. Hij komt 
uit Ghana; toen ik een relatie met hem 
kreeg, werd me wel eens gevraagd of ik geen 
problemen had met het cultuurverschil. 
Daar merk ik niet zo veel van eigenlijk, be-
halve misschien dat hij soms wat strenger is 
voor Lisa. Kinderen horen respect te hebben 
voor volwassenen, zo ziet hij dat.”
Jeanne: “Nadat ik getrouwd was, heb ik in 
eerste instantie niet gezegd dat ik zwanger 
was, want dan kon ik nog even doorwerken. 
Maar op een gegeven moment kon ik daar 
natuurlijk niet meer omheen. Ik moest 
stoppen als verpleegkundige. Het waren 
echt andere tijden. Voorbehoedsmiddelen 
waren maar moeilijk te krijgen en diende je 
niet te gebruiken. En werken terwijl je kin-
deren had, was not done. Toch ben ik nooit 

jaloers geweest op Connie met een drukke 
baan en een man die veel weg is. Gelukkig 
konden wij veel oppassen als dat nodig 
was. Thuiszitten heb ik nooit fijn gevon-
den. Daarom heb ik altijd vrijwilligerswerk 
gedaan. En nog steeds ben ik actief. Sinds 
mijn man met pensioen is, doen we veel 
samen. We bridgen, wandelen en maken 
af en toe een stedentrip. Ook zijn we naar 
Ghana, het thuisland van mijn schoonzoon 
geweest. Een geweldige ervaring was het.”
Lisa: “Oma en opa waren al samen toen 
ze twintig waren. Dat kan ik me echt niet 
voorstellen, dat je op zo’n jonge leeftijd 
al de keuze maakt bij wie je de rest van je 
leven wilt blijven. Dat het dan al is bepaald. 
Ik vind het al moeilijk om een keuze te ma-
ken voor de juiste studie, laat staan voor de 
juiste partner. Mijn vader is van Ghanese 
afkomst. Ik merk aan hem dat hij voor ons 
echt wil dat we alles uit onze studie en car-
rière halen. Hij is goed opgeleid, maar zijn 
diploma’s waren in Nederland niets waard. 
Daardoor werkt hij nu op de vrachtwagen. 
Hij maakt lange dagen. Daarom vind ik het 
belangrijk om bewust een keuze te maken 
voor mijn toekomst. Ik krijg door mijn 
Ghanese vader wel een strengere opvoe-
ding dan mijn leeftijdsgenoten denk ik. 
Met een vriendje hoef ik echt nog niet aan 
te komen en ook uitgaan mag ik pas sinds 
kort. Hij zal het wel moeilijk vinden dat ik 
volgend jaar op kamers ga wonen. Maar 
hij realiseert zich ook dat het zo gaat en 
hoort.”

“Mijn moeder moest stoppen met werken  
toen ze in verwachting was; wat een voorrecht  

dat dit nu anders is”
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V.l.n.r. Lisa, Connie en Jeanne
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