
HEERLIJKE ROLLERCOASTER OVER HET LEVEN VAN NU 

Kim Perfors, Catherine Sorgdrager en Mariska Pronk leerden elkaar kennen tijdens een 
theatervoorstelling waar zij alle drie aan meededen. Er was direct sprake van chemie tussen de 3 
jonge Groningse vrouwen en van daaruit deze ontstond de Meiden van Toen en een vriendschap 
voor het leven. De Meiden van Toen staan met hun eerste avondvullende theaterprogramma ‘Leven 
Nu!’ op 29 oktober in de Gashouder Dedemsvaart. 

Alle goede ideeën ontstaan in de kroeg. Catherine werkte als barvrouw en Kim en Mariska kwamen 
op bezoek. Voor het sluitingsduur daar was, hadden Kim en Mariska besloten zich als groep in te 
schrijven voor festival Noorderzon 2018, Catherine twijfelde nog maar ging na een paar dagen over 
stag. Hun optreden was verpletterend, heel veel mensen zagen de voorstelling, ook de 
programmeurs van theater vanBeresteyn uit Veendam. Zij gaven Kim, Catherine en Mariska de kans 
om een volledig programma te maken en brachten hen in contact met het theaterimpresariaat 
Impact: de Meiden van Toen waren geboren. 

De Meiden van Toen zijn de vrouwen van nu en nemen zichzelf en hun publiek mee in hun dagelijkse 
leven. Het bestaan als vrouw van dertig wijkt volledig af van die van een twintiger. ‘’Natuurlijk wordt 
het thema wel of geen kinderen krijgen op onze leeftijd belangrijker, als het goed is volg je als 
dertiger meer je passies en ben je trouw aan jezelf. Maar we realiseren ons heel goed dat veel 
vrouwen worstelen met het idee dat je altijd een betere versie van jezelf moet zijn.’’  

Een aanstekelijke lach klinkt als reactie op de vraag waar hun voorstelling eigenlijk over gaat. ‘’Onze 
voorstelling gaat vooral over de gejaagdheid van ons leven en wat je eigenlijk nog wil, natuurlijk 
hebben we het over het ideale lichaamsgewicht maar ook over het fenomeen wat wij 
penisbeschaving noemen, hoe gedragen mannen zich tegenover vrouwen? We willen vooral onze 
empowerment laten zien, we willen iets vertellen, bijvoorbeeld dat onze rechten nog niet dezelfde 
zijn als die van mannen, maar realiseren ons ook dat we soms onze twijfels hebben.’’ 

‘Leven Nu!’ valt het beste te omschrijven als een intense rollercoaster. De energie en plezier in de 
liedjes en acts spatten van de voorstelling af. ‘’Maar we eindigen heel rustig, aan het einde van de 
voorstelling is er tijd voor bezinning’’, aldus Kim, Mariska en Catherine.  

Een duidelijk artistieke stip aan de horizon is er niet echt voor de Meiden van Toen. ‘’We willen 
zoveel mogelijk vrouwen bereiken. Hen onze empowerment laten zien. En bekender worden.’’ 

Op de vraag welke mensen uit de theaterwereld hun inspireren moeten Kim, Mariska en Catherine 
lang nadenken. ‘’Niet zozeer in het theater’’, is hun uiteindelijke antwoord, ‘’Kathrine Switzer en 
Bobbi Gibb, dat waren eerste vrouwen die de marathons renden onder het motto: ik wil rennen dus 
ik ren.” 
Switzer had zich voor de marathon van Boston in 1967 opgegeven met alleen haar initialen en 
achternaam, Gibb rende illegaal mee. Vrouwen mochten niet meedoen, rennen zou slecht zijn voor 
de baarmoeder en vrouwen zouden te mannelijk worden, het werd een enorme rel.  De Meiden van 
Toen bewonderen het lef van Switzer en Gibb, ze hebben de noodzaak gezien, niet alleen voor 
zichzelf maar ook om een hoger doel te realiseren. 

 


