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AChtERgROnD
>> tekst gerdy van der Stap 

De survival van  
de overgangstergirls

Ze heeft steevast grijs haar en een getormenteerde blik of ze nordicwalkt dapper door het polderlandschap. 
Maar dit archetype van vrouw-in-de-overgang staat zo mijlenver van ons af dat we ons rot schrikken als 
we in de overgang raken. Huh? Nu al? Help! En dus wil niemand ermee geassocieerd worden en al helemaal 
niet geportretteerd bij een stuk over de eigenwijze bloggende overgangstergirls: voorbijgangers niet, betaalde 
figuranten niet en zelfs de bloggers zelf niet. 
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OvERgAngStERgIRlS

‘a
ls door de bliksem getroffen, zo voelde het,’ zegt Peggy 
van der Pas. ‘Toen mijn huisarts dat vonnis velde, was ik 
46 jaar en niemand die ik kende, had er ooit over gerept. 
Ik voelde me een freak. Ik was toch veel te jong? Ik dacht 
ook dat ik de enige was. Gek genoeg hadden mijn vrien-
dinnen Roos en Anke hetzelfde, al duurde het even voor 
we het van elkaar wisten. We waren blij en opgelucht, 
maar bedachten ook: misschien zijn wij niet de uitzonde-
ring, maar de norm.’ 
De hordes vrouwen die dat overkomt terwijl ze pas ergens 
in de 40 zijn, zijn er totaal niet op verdacht. Het beeld van 
die oudere dame, die Tenalady zeg maar, zit zo in ons ver-
ankerd dat we denken: dat is nog heel ver weg! Vreemd, 
want elke vrouw krijgt er zo tussen de 45 en 55 mee te 
maken. Uit recent Nederlands onderzoek is gebleken dat 
de helft van de 50-jarige vrouwen in de overgang is; de 
meesten zijn daar totaal niet op voorbereid.
Overgangscoach Saron Petronilia stelt: ‘Als vrouwen zo 
halverwege de 40 klachten krijgen, denken ze aan van al-
les: aan een depressie of dat ze dement worden. Ze menen 
dat ze aan een nieuwe relatie toe zijn, moeten uitgaan en 
de beest uithangen of wat dan ook, want het allerlaatste 
waaraan ze willen denken, is de overgang.’ 
Als de overgang eenmaal een feit is, adverteer je dat niet. 
Integendeel. Vrouwen schamen zich of ontkennen het 
glashard. In een cultuur waarin jong en sexy de voorkeur 
heeft, is de overgang een taboe. Het staat voor oud en afge-
daan. De vrouwen die we voor dit stuk spraken, wilden 
dan ook niet herkenbaar in beeld. Voorbijgangers stoven 
weg voor de fotograaf en zelfs figuranten ‘vonden het on-
derwerp niet zo aantrekkelijk’, liet het bureau weten toen 
een oproep voor hippe vrouwen in de overgang geen res-
pons opleverde. Liever hebben we het er helemaal niet 
over. Vrouwen weten dus nauwelijks wat hun te wachten 
staat. En wie kan het hun kwalijk nemen? 
De Franse antropoloog Arnold van Gennep beschrijft in 
het standaardwerk Les rites de passage hoe het bereiken 
van een nieuwe levensfase altijd via dezelfde stadia ver-
loopt. De rituelen en ceremonieën die horen bij de over-
gang naar een nieuwe sociale of persoonlijke status heb-
ben een universeel patroon, of het nu een huwelijk, bar 

mitswa, doop, debuut, geboorte, be-
snijdenis of begrafenis betreft. Maar 
bij dé overgang der overgangen ont-
breekt het aan welke plechtigheid, 
party of welk ritueel dan ook. Het 
enige wat universeel blijkt, is dat je 
het er als vrouw maar liever niet over 
moet hebben. En in plaats van een 
feest – of rouwdienst – om de over-
gang te markeren, is er niets en moet 
ieder voor zich maar uitvogelen hoe 
ze haar rite de passage doormaakt.

Peggy begon met haar vriendinnen 
eind 2009 een blog: Overgangstergirls. 
Alles over de overgang wat je misschien 
liever niet had willen weten. ‘Een soort 
survivalgids,’ volgens Peggy. ‘Hoe 
kom je in hemelsnaam een beetje 
vrolijk door die overgang heen? We 
moesten het zelf verzinnen, want op 
de tv, in de krant en in de bladen is er 
niets om je aan te spiegelen. Op inter-
net vond ik na veel zoeken wat fora, 
maar daar werd vooral over kwaal-
tjes geklaagd.’
Uitgerekend in diezelfde tijd ver-
scheen Het eigen wijze vrouwenboek 
van Saron Petronilia, die met diezelf-
de lacune was geconfronteerd. Haar 
boek werd dé vraagbaak over de over-
gang, geschreven met de nieuwsgie-
righeid van een leek die zich afvraagt: 
wat gebeurt me, waarom en hoe moet 
ik hiermee dealen? 
Overgangstergirl Roos Henriques: ‘Ik 
begon ook met bloggen uit een soort 
kwaadheid. Sowieso dat ik op m’n 
45ste in de overgang kwam, net toen 
mijn beide zoons begonnen te pube-
ren. En ik werd ineens zo labiel als 
wat! Dat leidde soms tot explosieve 
situaties thuis. Ik wist niet wat me 
overkwam. Daarom was ik ook pis-
sig op de generaties vrouwen vóór 
ons: waarom wel demonstratief je bh 
verbranden, maar het niet naar bui-
ten brengen als je de tampons aan de 
wilgen hangt? Wat is dat voor vrou-

wensolidariteit? Ik sprak daar on-
langs een babyboomer over aan, een 
vooraanstaand feministe tegen wie 
ik altijd opkeek, en zij begon toen 
over de geweldige Vido-groepen 
(Vrouwen in de overgang) destijds. Ik 
dacht: fijn dat jullie onderling lekker 
konden kletsen, maar wat heb ik 
daar nu aan?’

Het is vreemd dat de generatie vrou-
wen die met álle sores van het vrouw-
zijn naar buiten trad, in publiek 
zweeg over de overgang. Was het om-
dat feministes te zeer wilden geloven 
in de gelijkheid van de seksen en de 
gedachte dat rolpatronen door de cul-
tuur worden opgelegd? Het idee was 
vast dat de onontkoombare invloed 
van hormonen de goede zaak maar 
zou vertroebelen.
Sorry, maar we worden tijdelijk even 
geregeerd door onze hormonen – dat 
is de toon bij de overgangstergirls, 
het blog dat verrassend opgewekt is. 
Er valt vaak wat te lachen bij de dage-
lijkse stukjes, die niet alleen met de 
overgang te maken hebben. Ze gaan 
over uiterlijk, carrière, de vrouwen-
zaak, relaties en mannen. En over 
seks. Veel seks. Waar vooral Anke 
Boas veel en openhartig over schrijft. 
Maar wat heeft dat in hemelsnaam 
met de overgang te maken?
‘Alles!’ zegt Anke. ‘De grootste vrees 
van vrouwen is dat ze hun begeerlijk-
heid verliezen. Dat ze niet sexy meer 
zijn. Tijdens de overgang slaat die 
angst heel hevig toe: dat met het ver-
dwijnen van de vruchtbaarheid ook 
je seksuele aantrekkelijkheid kel-
dert. In de praktijk valt dat nogal 
mee. De meeste overgangstergirls die 
ik ken, zijn heel leuk, ook om te zien. 
Daar heeft die overgang niets aan ver-
anderd. Al hebben de hormoon-
schommelingen wel effect, je lustge-
voelens kunnen soms tijdelijk een 
dip hebben, maar door de testosteron 
krijgen veel vrouwen méér zin in 
seks. En ze worden iets directer en 
schaamtelozer. Naarmate we minder 
oestrogeen hebben, worden we een 
beetje meer zoals mannen zijn. Zo 
werkt het voor mij in elk geval.’ 

‘Hallo, maar we zijn geen seksblog!’ 
werpt Roos tegen. ‘We hebben het 
over zoveel andere onderwerpen. We 
geven gewoon openheid van zaken; 
hoe we ons voelen, wat we meema-
ken, hoe we deze periode ervaren. 
Zodat andere vrouwen zich kunnen 
herkennen. Het is eigenlijk ook in-
formatievoorziening. En daar is seks 
gewoon een onderdeel van.’
‘Maar het is misschien wel de reden 
dat we best veel mannelijke bezoe-
kers hebben,’ bedenkt Anke. ‘On-
langs schreef er een: “Ik ga heel an-
ders tegen de meisjes van 50 
aankijken!” Dat geeft ook weer aan 
dat er iets mis is met ons imago. Dat 
we oud, dik en afgedaan zouden zijn 
en alleen maar zeuren.’
Peggy: ‘Zelf houden we Madonna al-
tijd voor ogen, dat is echt de schuts-
vrouwe van de overgangstergirls. Ze 
is ouder dan wij, dus zolang zij nog in 
sexy outfit op het podium rondhup-
pelt, gaan wij niet bij de pakken neer 
zitten. Al geef ik meteen toe: die lat 
ligt wel hoog.’

Ook Saron Petronilia zocht voor haar 
boek naar vrouwen om als aanspre-
kend voorbeeld te dienen. ‘Toen 
merkte ik pas hoezeer de overgang 
taboe is. Het vergde soms echt wat 
overredingskracht, en dan lukte het 
soms nóg niet iemand aan de praat te 
krijgen. Maar bijvoorbeeld Adelheid 
Roosen riep meteen: ja! En kwam 
met fijne details, bijvoorbeeld dat ze 
haar vriend pontificaal meedeelde: 
“Wíj zijn in de overgang, niet ik!”’
Het blijft bijzonder als vrouwen die 
in het spotlight staan open zijn over 
de overgang. Anita Witzier vertelt in 
Beau Monde in een interview – dat 
vergezeld gaat met een bloedstollend 
mooie fotoreportage – over opvlie-
gers, depressie en andere overgangs-
misère: ‘It hit me right in the face.’ 
Het baarde flink wat opzien. Anita: 
‘Ik kreeg ongelofelijk veel positieve 
reacties van vrouwen: “O, heb jij dat 
ook?” Daarom vind ik het belangrijk 
om ervoor uit te komen. Omdat ik nu 
eenmaal met mijn hoofd op tv ben, 
kan ik fungeren als roeptoeter. Want 

het is niet niks, hoor, als je vier keer 
per nacht wakker wordt en zo depres-
sief bent dat je tegen een boom wilt 
rijden. Het is lariekoek dat je dat 
maar lijdzaam moet ondergaan. Ge-
lul. Het beïnvloedt je hele leven, en 
dat van je gezin. Waarom zou je je 
mond moeten houden? Er mag best 
wel wat meer aandacht aan besteed 
worden. Het is een levensfase die bij-
zonder veel impact heeft.’

Daarmee zijn we terug bij Arnold van 
Gennep, die stelt dat een rite de pas-
sage zich in drie fases ontwikkelt: 
aanvang, overgang (liminaliteit) en 
reïntegratie. Een vrouw in de over-
gang bevindt zich in de fase van limi-
naliteit, wat betekent dat je je op de 
drempel tussen twee werelden be-
vindt. Op dit punt is je sociale rol of 
status ambigu, in limbo. Een beetje 
zoals je tijdens de ontgroening van 
een studentenvereniging nog geen 
volwaardig lid bent, maar ook niet 
langer een buitenstaander. 
De overgang als ontgroening, de ver-
gelijking is zo gek nog niet. Door de 
mensen om je heen word je gebaga-
telliseerd en apart gezet. En de enige 
redding is steun zoeken bij elkaar. 
Want daar is in de antropologie veel 
onderzoek naar gedaan: degenen die 
samen een liminale fase ondergaan, 
vormen een bijzondere sociale groep 
die zich kenmerkt door sociale gelijk-
heid en (tijdelijke) solidariteit.
‘Het helpt echt om je ervaringen te 
delen, te weten dat je lotgenoten hebt 
die precies hetzelfde meemaken,’ 
zegt Peggy. ‘Maar je moet die mede-
standers wel kunnen vinden.’
Roos: ‘Dus het is wel fijn als er af en 
toe eens iemand haar mond open-
trekt: “Halló, hier zijn we!”’ 

# Bronnen: www.overgangstergirls.nl
Inner Guiding organiseert sinds kort 
overgangsrituelen; zie www.innerguiding.nl
Het eigen wijze vrouwenboek van Saron 
Petronilia is onlangs herdrukt onder de titel: 
Alles wat je moet weten over de overgang

Reageren op dit artikel?
Ga naar www.opzij.nl/forum

 ‘ door de testosteron 
krijgen veel vrouwen 
méér zin in seks  
en worden ze directer  
en schaamtelozer’

‘als de overgang eenmaal een feit is, dan adverteer je     dat niet. integendeel’
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