
te
ks

t e
n 

pr
od

uc
tie

: ju
lië

tte
 e

ic
hh

ol
tz

 e
n 

ja
nt

in
e 

de
 v

ro
om

e.
 fo

to
gr

af
ie

: a
np

, h
ol

la
nd

se
 h

oo
gt

e,
 g

et
ty

 im
ag

es
.

In de jaren dertIg,  toen de allereerste Margriet uitkwam, raakte make-up geaccepteerd en de nylon kous verscheen in het straatbeeld. En wat zijn nu de hits?

1930 2013

MinaudièrE   
Met de opkomst van 
make-up kwam ook 

het kleine damestasje 
in beeld.  Deze  

minaudière werd -  
terecht - beschouwd 

als een sieraad.
Tassenmuseum 

Hendrikje, www. 
tassenmuseum.nl.

BlijvErtjE
Shalimar, de  

oriëntaalse mix 
van citrusfruit, 

sensuele vanille en 
opvallende iris: 

nog altijd een  
bestseller. 

www.guerlain.com

KoninKlijK huwElijK  In 1937 trad prinses 
Juliana in het huwelijk met prins Bernhard.

Man o Man Als dr. Ross verscheen George 
Clooney twintig jaar geleden in ER in ons leven. En 
gelukkig lijkt hij voorlopig nog lang niet uit beeld. 

dE Kroning van 2013 
Op 30 april wordt  
Willem-Alexander koning der 
Nederlanden. Máxima is dan  
de jongste koningin ter wereld.

gEEn Kous, 
gEEn jEans 
Door de nieu-
we technieken 
hoeft-ie allang 
niet meer, toch 
houden we 
van de naad: in 
sexy panty’s 
en de tregging.

MEt BagagE  De vrouw van 
nu draagt meer bij zich dan 

alleen lippenstift en toebeho-
ren. Dat vraagt om een heel 

ander formaat tas. Tas Meruba 
€ 149, www.antichic.com.

dé MooiE Man   
Cary Grant brak in 1933 
door en bleef nog vier 
decennia aan de top. 

Parfums

tassen

mannen

royals

Panty

 Toen & nu  

hElEMaal hip Dé zonnebril voor 
de vrouw van 2013 is de pilotenbril.  
€ 99, www.polaroideyewear.nl.

MEt stip op 1! Coco 
Mademoiselle is de bestseller 
onder de vrouw van nu. 
Coco Mademoiselle eau de parfum 
50ml € 84 (Chanel).

hEt BEstE ondEr dE zon  
Meteen al een klassieker, dit 
hippe ronde brilletje .

zonnebril

Mét naad De 
nylons, in 1937 

uitgevonden, 
waren weinig 
elastische, op 

maat gemaakte, 
kousen -vandaar 

de naad aan de 
achterkant van 

het been.
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1940 2013

Sciencefiction De eerste computers 
worden ingezet om Duitse codes te kraken.

Uitzet voor het leven
De uitzet ging een leven lang 

mee. Alleen met de 
beddensprei werd nog weleens 

gevarieerd.

KlaSSieKer 
Marlene Dietrichs 
soldatenliedje Lili 

Marlene is aan 
weerszijden van het 
front dé oorlogshit. 

groentechipS
'Vergeten groenten' 

als biet, pastinaak en 
schorseneren wor-
den de beste chips.

leKKer danSUhhh Gangnam Style 
van de Zuid-Koreaanse rapper-zan-
ger PSY wordt meer dan een miljard 
keer bekeken op Youtube. Tja…

new born Door de cri-
sis stelt men het krijgen 
van kinderen uit; in de 
meeste Europese landen 
daalt het geboortecijfer 
sinds 2008. Kleertjes van 
biologisch katoen zijn in. 
Rompertjes van bio-
katoen, € 13,95 per stuk 
(www.lovelylittletings.nl).

tv en poStdUif in één De iPad is in 
vrijwel elk huishouden doorgedrongen.

geen fratSen Indien 
verkrijgbaar eet men 

zeven dagen per week 
aardappels  (gebakken, 
gekookt of in de puree), 

groenten en vleesch.

LifestyLe

HigH tecH

Weekmenu

muziek

babyboom

verhUllend vormlooS 
In de mode kan en mag al een tijdje alles; 

lang en kort, strak en oversized. Helemaal van 
nu is de broek met het laaghangende kruis.

retro gehaaKt
Haakwerk-de-luxe: kleurrij-

ke sprei € 172,50 (Deens).

new looK Een supervrouwelijk silhouet 
met ingesnoerde taille en cirkelrok.

mode

nU 65+ Door de oorlog worden 
huwelijken uitgesteld en ontstaat 
vanaf 1946 een geboortegolf. 
Het zelfgebreide of -gehaakte 
slobpakje is een must.

in De jaren veertig  wordt margriet enkele jaren verboden door de duitsers. het eerste covermodel na de oorlog is prinses margriet.
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Bak vol kinderen De auto krijgt last van 
files en parkeerproblemen, het hele gezin past 
niet op één fiets, maar toen kwam de bakfiets!

Ministers

voor luxe-
paardjes

De auto was voor 
de rijken, de fiets 
had vaak tegen-
wind, maar toen 
kwam de Vespa!

De fiets+

shoppen 
vanaf De 

bank

Het postorder-
Bedrijf Totaal 
nieuw: Ter Meulen 
Post, KeurKoop en 
Wehkamp brengen 
de bestellingen uit de 
catalogus bij de 
mensen thuis.

de weBwinkel Langzaam maar 
zeker neemt de online shop het 
over van de ‘gewone winkel’, 
steeds meer Margriet-vrouwen 
openen hun eigen webwinkel.

rijstvervanger
De Inca’s gebruikten het al en nu doen 
wij dat ook: quinoa, een pseudograan 
dat je kunt vergelijken met rijst.

de eerste op defensie
Van een vrouwelijke minister kijkt 
niemand meer op, en toch is Jeanine 
Hennis-Plasschaert de eerste  
vrouwelijke minister van Defensie.

aardappelvervanger
Hypermodern in de keuken  
is de macaroni, echt iets  
voor culinaire durfals!

Culinair

Beyoncé
2013 begon en R&B-zangeres, songwriter en 
actrice Beyoncé trad al op tijdens de inaugura-
tie van Barack Obama en de Superbowl.

Marilyn Monroe
Fotomodel, actrice en zangeres, 
maar bovenal een icoon: Marilyn 
Monroe. Wie kan zich meten met 

haar sterrenstatus?

sekssyMbool

rtv
prograMMa’s  
op Bestelling  
Met één druk op de knop 
halen wij films, series en 
concerten in huis. 

saMen voor de radio
In de meeste huishoudens staat een 
radio en Nederland luistert massaal 
naar hoorspelen van Annie M.G. 

20131950

de jaren vijftig  zijn de jaren van de wederopbouw. Mensen moeten bij elkaar inwonen door een groot tekort aan woonruimte 
en het is een tijd van besparen, besparen, besparen.
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de allereerste
1956: De gehuwde vrouw mag een 
contract tekenen én blijven werken, 
terwijl Marga Klompé aantreedt als 
eerste vrouwelijke minister.

39
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André en rAchel
Dé musical van dit moment is  
Hij gelooft in mij, over het leven  
van André en Rachel Hazes.

Musical

JAmie Oliver 
Kookboeken, televisieprogramma’s,  
artikelen en Fifteen-restaurants;  
Jamie laat onvermoeibaar zien hoe  
verrukkelijk simpel kan zijn.

culinair

rOOd De lippenstift met  
‘draaisysteem’ zoals we nu 

kennen, wordt populair dankzij 
filmsterren als Marilyn Monroe. 

Guerlain en Helena Rubinstein voor 
de rijke dames, Max Factor en 

Revlon voor een breder publiek.

beauty

Pluk Elke week 
wordt voor  

Margriet een 
aflevering van 

het feuilleton 
over Pluk 
gemaakt.

Kinderzorgen

michelle
Ook first lady en stijlicoon Michelle 
Obama wordt alom geprezen door 
fashionista’s en modegoeroes.

First ladies

POlder in de ruimte
Inmiddels hebben Nederlanders ook hun 
sporen in de ruimte verdiend. André Kuipers 
werd om die reden zelfs gevraagd heraut te 
zijn bij de inhuldiging van de nieuwe koning.

One giAnt leAP Neil Armstrong 
zet als eerste man voet op de maan 
in 1969: “That’s one small step for  
a man, one giant leap for mankind.”

Maanreizen

ZusJe
Gerrit de Jager laat Zusje wekelijks door 
het leven hobbelen met overpeinzingen 
en mooie gesprekken met de kat.

WinA BOrn Met haar rubriek in Margriet, haar vele kookboeken  
en culinaire-reisverslagen zette Wina Born de gastronomie op  
de sobere menukaart van Nederland.

JAckie
Hét jurkje van first lady en stijlicoon  

Jackie Kennedy komt altijd weer terug. 

the sOund In 1963 werd de Neder-
landse versie van The sound of music 
opgevoerd in Carré, de film met  
Julie Andrews volgde twee jaar later.

De jaren zestig staan in het teken van modernisering; koelkast, telefoon en auto worden gemeengoed, de hippie staat op en the Beatles breken door.

1960 2013

nieuW neOn 
Na jaren van naturel getinte lipglossjes 
mag het nu knallen, dus kom eens voor 
de dag met fluorescerend oranje of 
fuchsiaroze op je lippen! 

3925 | 13
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Roots
Ineens waren daar de Roots; 

de nogal plompe schoenen 
waarop je iets achterover 

liep, wat buitengewoon goed 
zou zijn voor de rug. 
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Nick & simoN
Jan Smit, 3JS, Nick & Simon: de Volendamse 
vrienden werken graag samen en dat is te volgen 
in De zomer voorbij en Muziekfeest op het plein.

slow food
Kant-en-klaar? De lekker-
ste desserts maak je zelf, 

bij voorkeur met veel fruit. 

Het saRomatoetje
Pudding zonder koken: kloppen en klaar! 
En iedereen was er dol op, want je koos je 
eigen smaakje.

de poef
In het hippe huishouden was 

de lederen Marokkaanse 
poef een must.

ik Hou vaN HollaNd
Welk liedje zingt meneer Cheung Hoi Chi  
van onder zijn koptelefoon? En draait Guus 
Meeuwis nou éíndelijk eens honderd punten 
aan het Rad of wordt het weer dik verliezen?

eéN vaN de acHt
Met dekens, kussens, chips en 
frisdrank op de bank voor de 
televisie. Wie ging er vanavond  
met die ge-wel-di-ge cadeaus 
(droogkap, mixer, vraagteken) van 
de band naar huis? Spannend!

tHe cats
Made in Volendam: George Baker Selection, 
BZN en natuurlijk The Cats. Hit na hit hadden 
ze, wekelijks te volgen in TopPop.

GympeN met sleeHak
Vier jaar geleden kwam Isabel Marant met de gymp 
met sleehak. Een hit, want wat lopen ze lekker en wat 
staan ze geweldig! € 39 (Soocco.nl).

oudeRwets bReiweRk
Poef, zitzak, hocker, voetenbank; veel 
namen, veel variaties. Deze blijft het 
leukst: zelfgebreid of gekocht, vanaf 
€ 61,50 (www.olijkenvrolijk.nl).

bikRam
Bikram yoga (‘hot yoga’) vindt plaats in een ruimte 
van veertig graden. Het lijkt op hatha yoga, maar gaat 
gepaard met forse hoeveelheden zweet, wat goed is 
voor de bloedsomloop en flexibiliteit.

HatHa
Vol innerlijke bagage keert men terug uit 

India om in Nederland de hatha yoga (com-
binatie van ademhalingstechnieken en 

lichaamshoudingen) op de kaart te zetten.

1970 2013
culinair

Yoga

in het voetlicht

Zaterdagavond

volendam

StYling

De jaren zeventig zijn de jaren van hoop, idealen, emancipatie, ‘werkschuw, langharig tuig’ en héél veel bruin, paars en oranje. 
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De wenkbrauw

Generaties

Wordfeud
Retro-de-luxe: scrabble op je 

smartphone.

rubik’s cube 
Je moest ’m kunnen oplossen met 
minder dan twintig keer draaien, 
maar oooohhhh…

Hét spel

1980

bestseller

in De krul

koekjes

Generatie Y Geboren na 
1986? Dat is de achterbank-, 
media- of Einsteingeneratie, ook 
wel de grenzeloze en/of digitale 
generatie genoemd. Tsss, die 
jeugd van tegenwoordig…

Met handboeien De 
bestseller 50 tinten grijs 
houdt de boekhandel in 

leven. Vrouwen die niet van 
lezen houden, lezen het. En 
in sekswinkels zijn de hand-

boeien niet aan te slepen.

de stijltanG 
Krullen stijlen of 
stijl haar krullen? 
Je doet het alle-
maal met één en 
dezelfde stijltang! 
(BaByliss straigh-
tener, prijs vari-
eert). 

de Macaron
Dit gevulde schuim-
pje kun je bijna geen 
koekje noemen, zo 
luchtig, zo Frans en 
zo frivool. 

Generatie X De lost generation 
(of generatie nix) ontstond in de 

jaren van doemdenken,  
werkloosheid, no future en angst 

voor kernwapens. 

bijGetekend Dunne wenkbrauwen? 
Met permanente make-up kunnen ze 
voorgoed worden bijgetekend. Zelfs 
Yolanthe lijkt dit te hebben gedaan…

Vol en ruiG Met Brooke 
Shields in The blue lagoon kwam 

er voorgoed een einde aan de 
potloodstreepjeswenkbrauw.

Met een zeeMan 
Iedereen had het erover:  
Zout op mijn huid, van 
Benoîte Groult. Seks, 
beschreven door een intel-
lectuele vrouw - dat was 
andere koek dan Turks fruit!

de carMen krulset 
Voor die felbegeerde krullenbol wa - 

 ren de krulspelden in bed voorbij, 
want daar was de warmwaterroller. 

2013

de jaren tachtig staan bol van permanentjes en bladerdeeg. het is de tijd waarin de wereld wordt getrakteerd op de videoclip en de yup.

de Mueslikoek
Degelijk, vullend en een imago van 

gezond: mueslikoek - een blijvertje.
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Prozac of Viagra. Zorgen maken we ons over stier Herman, de stijgende huizenprijzen en de milleniumbug. 
In de jaren negentIg komt de Koude Oorlog tot een einde. Men start met het Montignac-dieet en als dat mislukt, kunnen we aan de 

De ArAbiscHe Lente
Dit decennium staat tot dusverre 

in het teken van de Arabische 
Lente, al weet op dit moment 

nog niemand waartoe  
die zal leiden…

De wereLD DrAAit DOOr
Schrijvers, popartiesten en 
politici staan in de rij om aan 

tafel bij Matthijs van 
Nieuwkerk alle mogelijke 

actualiteiten door te nemen.

bArenD & VAn DOrP 
Het begon als een wekelijks 

sportprogramma en werd dé 
dagelijkse latenightshow met 

ruimte voor de actualiteit,  
sport en populaire cultuur.

rOsé
Ineens was de rosé terug. 
Nadat de flessen decennia 

verstopt stonden in de 
onderste schappen van de 

supermarkt, werd rosé 
zomaar hip en zonnig.

bLijVertjes
Nikes (voor tieners) en Palladiums 
(voor jong volwassenen) zijn een 
must en het worden blijvertjes.

2012 ADèLe: Skyfall
Iets ingetogener, maar dezelfde 
machtige, bombastische Bond-
sound, dreigend, sexy, ja, de eer-
ste keer dat je het nummer hoort, 
weet je: dit is een klassieker.

1995 tinA turner: Golden eye
De Bond-song die bleef hangen: Golden Eye van Tina Turner; 
dreigend, sexy en barstensvol dat typische Bond-geluid.

De berLijnse Muur
Aan de vooravond van de jaren 

negentig (9 november 1989) valt 
de Berlijnse Muur: het begin van 

het einde van de Koude Oorlog.

APerOL sPritZ
Je kunt het zelf maken met prosecco, 
mineraalwater, aperol en sinaasappel, 
maar dit ultieme nazomerdrankje is ook 
kant-en-klaar verkrijgbaar.

KOMen & gAAn
Vroeg of laat komt ze altijd weer terug; 
de heerlijke sleehak, die écht lekker-
der loopt dan een gewone hoge hak.

KAte MOss nu
Inmiddels is ze 39, moeder, en dit 
jaar het gezicht van Kérastase 
(haarverzorging), St Tropez 
(zelfbruiner), Stuart Weitzman 
(schoenen), de najaarscollectie 
van Versace, en vele meer.

KAte MOss tOen
Model Kate Moss breekt 

door als 14-jarige en 
werkt in de loop der jaren 

voor o.a. Gucci, Dolce & 
Gabbana, Louis Vuitton.

1990 2013
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Dé talkshow

hét fotomoDel

NazomerDraNkje

james BoND titelsoNg

revoluties

De schoeN
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