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De enige continuïteit is de verandering  
 

Een overzicht van de enquêteresultaten 
 

door Maas van der Feen, Aagje Koning, Judith Suringar en Robbert Vree  

 

Vijftig jaar na aankomst in Leiden ontvangen sinds 1967 alle VVSL/LSC-jaargenoten en een aantal overige 

jaargenoten, die geen lid zijn geweest, een enquête. In de enquête wordt gevraagd hoe zij terugkijken op hun 

studententijd, hoe het hen is vergaan en wat de invloed van hun studententijd is geweest op hun latere 

leven.  

 

Hieronder presenteren wij de belangrijkste enquêteresultaten. Als wij hierna van leden spreken bedoelen we 

de VVSL-leden en LSC-leden gezamenlijk. De vergelijkingsgroep bestaat uit niet-leden die via het LUF-

adressenbestand zijn bereikt, hierna aangeduid als vergelijkingsgroep, of VLG. De enquête is aan 229 leden 

(112 VVSL en 117 LSC) toegestuurd en aan 123 niet-leden. Uiteindelijk hebben 123 leden (54 VVSL en 69 

LSC) aan de enquête meegedaan. De vergelijkingsgroep telde 45 respondenten (16 vrouwen en 29 mannen). 

De cijfers in onderstaand enquêteverslag hebben dus betrekking op de gegevens die aangeleverd zijn door 

diegenen die de enquête daadwerkelijk ingevuld hebben. Wie geïnteresseerd is in meer informatie, inclusief 

grafieken, verwijzen wij naar de website www.minerva1970.nl.  

 

 

Babyboomers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mensen die geboren zijn tussen grofweg 1945 en 1955 worden door-

gaans aangeduid als babyboomers. Deze generatie heeft een aantal 

gemeenschappelijke ervaringen. Opgegroeid in de naoorlogse wederop-

bouwperiode, waarin de welvaart voor het eerst sinds vele jaren toenam, 

gingen zij studeren in de woelige periode tussen 1965 en 1975. Ons aan-

komstjaar zit daar middenin. Zodoende zou men een maximaal aantal 

studenten verwachten dat zich in 1970 aanmeldde bij VVSL en LSC. Niets 

blijkt minder waar. Achteraf gezien vormde het aantal aanmeldingen in 

1970 het dieptepunt. Kwamen er in 1968 nog 276 leden aan bij de VVSL 

en 323 bij het LSC, dit aantal was in 1970 gedaald naar respectievelijk 178 

en 182.  
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Een jaar na ons nam het aantal nieuwe leden van beide verenigingen 

weer toe. Maar verder volgde ons jaar qua enquêteresultaten keurig het 

patroon dat de babyboomers vóór ons al hadden uitgestippeld. Het 

patroon ziet er als volgt uit:  

 

 De meeste leden kwamen uit Den Haag en omstreken: circa 30%. Als die regio wordt uit-

gebreid tot de Randstad, dan lopen de percentages op naar 69%, in de VLG tot 80 %. 

 De verdeling van percentages qua vooropleiding blijkt sinds 1967 vrij constant, ongeveer 

60% van alle jaargenoten (leden en VLG) had een gymnasiumdiploma op zak.  

 De invloed van ouders speelt onmiskenbaar een belangrijke rol bij de keuze voor Leiden 

als studiestad, ongeacht de woonplaats van de ouders. Bij de vergelijkingsgroep werd de 

keuze voor Leiden veel vaker bepaald door het wonen in de nabijheid van Leiden.  

 Kozen de leden met name voor de traditionele studies medicijnen en rechten (respectie-

velijk 26,8% en 45,5%), in de vergelijkingsgroep zijn deze twee studierichtingen duidelijk 

minder populair (zegge en schrijven één vrouw geneeskunde en niemand rechten) en viel 

de keuze vooral op studierichtingen als biologie, geschiedenis, pedagogiek en sociologie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opvallend is verder dat de VVSL-leden naast rechten en medicijnen ook voor moderne 

talen (16,7%) en sociale wetenschappen met studies als pedagogiek, psychologie en 

sociologie kozen (20,4%), terwijl meer dan de helft (55,1%) van de LSC-leden rechten ging 

studeren en 34,8% voor de studie medicijnen koos.  

 Ook een verschil in studieresultaten komt tussen beide studentengroepen uit de enquête 

naar voren. Waar 90% van de vergelijkingsgroep de studie afrondde met een doctoraal of 

artsexamen, was dit bij de leden in 74% het geval. De meesten die hun studie in Leiden niet 

voltooiden, gaven hiervoor als reden dat zij waren omgezwaaid naar een andere studie 

en/of naar een andere studentenstad.   
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 Eén motivatiegerichte vraag van de enquête springt eruit: ‘Was je in 1970 tevreden met een 

zesje als tentamencijfer of probeerde je een zo hoog mogelijk cijfer te halen?’ Ook hierin bleken 

duidelijke verschillen tussen beide groepen. 76% van de vergelijkingsgroep probeerde zo 

hoog mogelijk te scoren. Deze uitkomst toont een opvallend verschil met de 46% van de 

leden. Tijdens de studie had de vergelijkingsgroep als nevenactiviteit voornamelijk 

student-assistentschappen, terwijl VVSL- en LSC-leden daarentegen vooral actief waren 

in faculteits- en universiteitsraden. 40% van alle jaargenoten had een betaalde baan naast 

de studie.  

 

 

Hoe kijken wij terug op onze Leidse tijd? 
 

De eerste indruk van LSC en VVSL was de kennismakingstijd als novi-

tiaat/groentijd nieuwe stijl. Dit leverde vooral positieve ervaringen: op 

een schaal van 1 tot 5 gaven de leden een 4.17 omdat zij het vooral “nuttig 

vonden om veel mensen te leren kennen”. Deze positieve waardering van het 

novitiaat leidde overigens niet tot een langdurig lidmaatschap, 57% van 

de èles bleef lid tot (vlak voor) het afstuderen; 22% zegde op vanwege de 

fusie: “ik voelde me niet thuis op Sociëteit Minerva tussen de mannen”. 95% 

van de mannen voelde zich kennelijk wel thuis op de sociëteit tussen de 

mannen (en vrouwen) en bleven tot hun afstuderen lid van Minerva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Èles veroverden spoedig een plek bij de haard 

 

Het bezoek aan de vereniging waar je zo naar verlangde om lid van te 

mogen worden varieerde in het eerste jaar. De Club werd één maal per 

week door 56% van de èles bezocht en de sociëteit één maal per week 

door 35% van de mannen. Meerdere malen per week ging 64% van de 

mannen naar de sociëteit. Slechts 13 % van de èles bezocht de club 

meerdere maken per week. De meesten (87%) gingen het eerste jaar met 

plezier naar de Breestraat, conform de spreuk ‘Gebruijkt jolijt terwijl ghij 

zijt in uwe jonge jaren’.  

 

  

Van links naar rechts: 

Romée van Luttervelt, 

Loes Beukers, 

Renée Dingemans, 

Sherry Vrins, 

Corinne Bierman, 

Pia Bloem, 

Ine Smeets, 

Sophie Versteeg, 

Aagje Koning, 

Karen Hummel 

en Suzette de Bruin.  
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Calendar girls versus ontheemde èles  
Sommige dingen veranderen niet… 
 

 

door twee ontheemde Èles 

 

 

 

 

 

Begin 2020 liepen wij – Judith en Aagje - na een vergadering in verband met het Lustrum 

1970 rond door een verlaten Minerva. Ons oog viel op de vroegere biljartkamer, nu een 

‘chillplek’ voor leden. Zowel de meisjes als de jongens begeven zich tegenwoordig graag 

in deze kleine ruimte voor een glas wijn of een biertje en een goede flirt met een date, 

even ontsnappen aan die brallende en zuipende clubs in de grote zaal.  

 

Zo’n lege zaal ziet er overdag heel triest en vunzig uit. Er bekruipt ons een unheimisch 

gevoel van ongemak en ongeloof. Na bijna 50 jaar gemengd bewonen, is er geen enkel 

spoor van feminisme te ontdekken. En in die ‘gezellige’ biljartkamer bekruipt ons het 

‘Calendar girl’ gevoel als we de illustraties op de muren zien: schilderingen van wulpse 

schaars geklede vrouwen. Eigenlijk was het ons nooit opgevallen. Hoe kan dat?  

 

Met weemoed denken wij terug aan Pan, het gezellige café van de VVSL. De enige plek in 

het gebouw op Rapenburg 65 (nu 68) – naast de voordeur - waar de jongens welkom 

waren voor een goede espresso of een Brandt biertje. En de heren kwamen daar graag 

voor een lekkere flirt met een èle. Eigenlijk had ‘Pan’ dezelfde functie als de biljartkamer 

nu. Voor sommigen heeft het goed uitgepakt daar in die Pan. Wij kennen enkelen die 

elkaar daar ontmoet hebben en getrouwd zijn.  

 

Wordt het niet eens tijd om ook dit mannenbolwerk flink onder de loep te nemen en om 

te toveren in een waar paradijsje waarin zowel vrouwen als mannen zich kunnen her-

kennen? Dit hoeft helemaal niet ten koste van de mores en tradities te gaan. En natuurlijk 

mag er één kalendermeisje blijven op de muur in de oude biljartkamer ter herinnering 

aan die goede oude tijd!  

 

Wellicht gaan de dames van de VVSL – en de latere meisjes - zich dan eindelijk eens wat 

meer thuis voelen in deze ballentent. Kom op, na bijna 50 jaar gemengd, wie durft de 

metamorfose aan?  

 

 

Terugkijkend geven de VVSL-leden een 6.6 voor hun verenigingsleven en 

de LSC-leden een 7.9. Dat verschil had alles te maken met de betonnen 

bunker aan de Breestraat waar de dames op 1 januari 1972 na de fusie 

naar toe trokken.  

 

De chillplek, v/h 

het biljart 

 

In deze ruimte 

hangt de 

kroonluchter die is 

opgevoerd als 

mogelijk cadeau 

van ons jaar. Wij 

houden daarmee 

in feite de 

herinnering aan 

café Pan op 

Minerva in leven. 

 

Café Pan 

met Job Kuyper 

en Barbara 

Wrubel 



5 
 

 

Het ledenaantal van beide verenigingen loopt sinds 1968 terug en bij de 

VVSL nog meer dan bij het LSC. In de laatste drie jaar verloor de VVSL 

305 leden en het LSC 210. Het dieptepunt van de aanwas van leden ligt 

voor beide verenigingen in 1970. In die jaren nam het aantal studenten 

aan de Leidse Universiteit juist toe van 9.300 naar 11.250.  

 

Het totaalbeeld is niettemin vrij positief: meer dan 70% van de jaar-

genoten uit 1970 zou, als wij de klok terug konden zetten, opnieuw in 

Leiden gaan studeren. Met een slag om de arm: wij weten natuurlijk niet 

hoe de non-respondenten daarover denken.  

 

Hadden wij persoonlijke (studie-)problemen? 

 

De veranderingen in ons leven in 1970 waren groot. Wij verhuisden naar 

een kamer in een studentenhuis, sommigen ver weg van hun ouders, wij 

moesten rondkomen van ons maandgeld, soms bijverdienen, evenwicht 

zien te vinden tussen studie en verenigingsleven. Dat kon bij studenten 

(soms meerdere) problemen veroorzaken. Mannelijke leden hadden meer 

problemen dan de vrouwelijke, vooral met drank en discipline, zo blijkt 

uit de enquête. Hier heeft het sociëteitsleven zeker invloed op gehad. 

Vrouwen rapporteerden meer eetproblemen. Bij de vergelijkingsgroep 

bleken mannen en vrouwen meer problemen te hebben gehad met 

psychisch welbevinden en financiën, minder met drank en discipline.  
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LSC- en VVSL-leden                Vergelijkingsgroep 

Seksualiteit 
 

In de jaren zestig en zeventig voltrok zich een omslag in de publieke 

opinie in Nederland. Op de stelling dat homoseksuelen zoveel mogelijk 

vrij moesten zijn om hun leven te leiden zoals zij willen, reageerde in 1968 

36% van de bevolking negatief. In 1980 gold dat nog maar voor 7%. In 

1969 werd de eerste homodemonstratie in Nederland gehouden. Het 

COC werd in 1973 officieel erkend. Nederland was op dat moment libera-

ler dan enig ander land.  

 

Bij de LSC-leden gaven twee respondenten aan dat zij homoseksueel 

waren (3%). Bij de VVSL-leden was er niet één. In de vergelijkingsgroep 

waren dat twee mannen en één vrouw (samen 7%), terwijl die groep veel 

kleiner was dan de ledengroep. Leden noch de respondenten uit de ver-

gelijkingsgroep rapporteerden biseksualiteit. In ieder geval liggen deze 

aantallen een stuk lager (0-7%) dan wat tegenwoordig normaal wordt 

gevonden (circa 10%). Daarbij moet natuurlijk wel worden bedacht dat 

niet iedereen deze vraag altijd naar waarheid beantwoordt en dat wij 

niets weten over de non-respondenten.  

 

Drugs 
 

Een nieuwe ontwikkeling in de jaren 1960-1970 was het gebruik van 

drugs. Toen wij in 1970 aankwamen, schrok de wereld nog op als een 

popster aan drugs overleed, zoals Jimmy Hendrix in september 1970 en 

Janis Joplin in oktober 1970.  

 

In hoeverre hadden wij in onze studententijd te maken met het gebruik 

van drugs? Dat valt mee, in 1970 rookte 7,3% van de leden af en toe hasj 

of wiet. Zowel leden als respondenten in de vergelijkingsgroep gebruik-

ten naar eigen zeggen geen harddrugs. In de vergelijkingsgroep was het 

gebruik van hasj of wiet wel beduidend hoger, zowel bij mannen als bij 

vrouwen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men zou verwachten dat drugs vanaf 1967 meer verweven raakten in het 

leven van jongeren vanaf 18 jaar. Van deze trend is bij de leden niets 

terug te vinden, integendeel, géén harddrugs, géén regelmatig gebruik en 

zelfs minder incidenteel gebruik dan in voorgaande jaren.  

  

 

Hasj of wiet gebruik 

 

Regelmatig  

Enkele keer  

Nooit gebruikt, omgeving wel 

Nooit gebruikt, omgeving ook niet 

 

 

Homodemonstratie o.a. in 

Leiden in 1969 
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De mannen van de vergelijkingsgroep daarentegen volgen dat verwach-

tingspatroon van toenemend druggebruik wel.  
 

 

Stoned, maar dan nóg met zevens en achten 
 

Judith Suringar 

 

Toen ik op de middelbare school zat in Hilversum, begon drugsgebruik onder mijn 

klasgenoten rond 15-16 jaar. Voornamelijk de progressieve jongens. Dikwijls ook 

slim. Het begon met roken van een joint in de fietsenstalling na schooltijd. Daar was 

ik regelmatig bij, maar ik rookte niet mee. Ik herinner me goed dat sommige jongens 

geïntrigeerd raakten door de spaken van een fiets, maar ook door mijn lange vlecht. 

Zoals die haren onder en over elkaar heen gevlochten waren, te gek!  

 

In 1970 deden de slimste jongens in mijn klas ‘stoned’ hun eindexamen. Ze slaagden 

met zevens en achten, ik weet zeker dat ze zonder drugs met negens waren geslaagd. 

Dat gaven ze achteraf zelf ook toe. Waar gingen zij studeren? Niet in Leiden, wel in 

Amsterdam en Groningen. Sommigen werden daar nog corpslid ook. Leiden werd in 

die tijd al beschouwd als een conservatieve studentenstad waar bij de studen-

tenverenigingen LSC en VVSL de leden nou niet bepaald op de barricades stonden of 

meegingen met de nieuwste trends.  

 

 

 

 

De rol van de vrouw in leven en werk 
 

Het was in 2019 precies honderd jaar geleden, dat vrouwen in Nederland 

actief kiesrecht kregen. Toch duurde het nog tot 1956 voordat de wette-

lijke handelingsonbekwaamheid van vrouwen werd afgeschaft. Tot die 

tijd konden getrouwde vrouwen niet zonder toestemming van hun 

echtgenoot contracten tekenen en grote aankopen doen. Alleen voor de 

dagelijkse boodschappen beschikte de vrouw over huishoudgeld. Want, 

zo omschreef het tijdschrift Vrij Nederland in 1949: …”de man kan moeilijk 

de hele dag thuisblijven om bakker en melkboer te betalen. Hij heeft wel wat 

beters te doen”.  

 

Ofschoon uit de enquête is gebleken dat zowel de vaders als de moeders 

van de leden gemiddeld hoger zijn opgeleid dan respectievelijk de vaders 

en de moeders van de vergelijkingsgroep, had slechts 29% van de 

moeders van de leden betaald werk (10% fulltime en 19% parttime). Daar 

stond tegenover dat 44% van de moeders van de vergelijkingsgroep een 

baan had (13% fulltime en 31% parttime). 
  

Wiet op school 
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Aan het werk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De werkende vrouw 1950 - 2020 

 
Van de afwas, via werk als professional en ondernemerschap naar de politieke top 

 

 

In de Almanak van 1971 staat dat parttime werken een belangrijk thema 

was. De NITOR-redactie van dat jaar koos voor het thema: ‘parttime jobs 

voor gehuwde vrouwen’ en organiseerde in samenwerking met het 

Bestuur een forum hierover. Kennelijk was voor veel gehuwde èles part-

time werken toen de norm. Is dit patroon ook terug te vinden in onze 

cijfers?  

 

Na het afstuderen kreeg zo’n 90% van alle respondenten al direct betaald 

werk. Van de vrouwelijke leden was dat fulltime 60% en parttime 28%, 

iets minder dan de arbeidsdeelname van de vrouwelijke niet-leden, resp. 

56% fulltime en 38 % parttime. 
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De VVSL-leden gaven duidelijk aan dat het gezinsleven, zoals de op-

voeding van de kinderen en verblijf in het buitenland, van invloed is 

geweest op de keuze om parttime of om niet te gaan werken. Voor de 

vrouwelijke respondenten in de vergelijkingsgroep bleek dit geen argu-

ment. 

 

Is de werksituatie van de respondenten qua omvang van de baan in de 

loop van hun leven veranderd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Van de leden bleef 91% van de mannen fulltime werken en slechts 17% 

van de vrouwen. Wederom voornamelijk vanwege een startend gezins-

leven. Opvalt dat in de loop van de tijd het aantal parttimers onder de 

vrouwen steeg van 28% naar 72%, slechts 6% had geen baan. De 

vergelijkingsgroep geeft een heel ander beeld. Zowel bij de mannen als de 

vrouwen bleef 69% fulltime werken, 31% parttime en 0% had geen baan. 

 

Een explosie van parttime werken door de VVSL-vrouwen uit onze 

generatie, hoe was dat mogelijk? Daar zijn verschillende verklaringen 

voor, zoals:  

 Vroeger traden gehuwde vrouwen als ze kinderen kregen, 

verplicht uit dienst, nu hadden ze het recht om te blijven werken.  

 Ook al worstelden bedrijven en organisaties ermee, parttime wer-

ken in functies voor hoogopgeleiden kwam in de loop der jaren 

steeds meer in zwang.  
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 Hoogopgeleide werkende vrouwen gingen op grote schaal 

gebruik maken van de regeling betaald zwangerschapsverlof van 

12 weken. Een verworvenheid, die breder draagvlak kreeg: tegen-

woordig krijgen vrouwen zelfs 16 weken en hebben mannen 

vanaf 2020 recht op 6 weken geboorteverlof.  

 De groei van het aantal peuterscholen: in 1965 waren er 100, 15 

jaar later 3000.  

 In 1983 werd de wet op verplichte overblijfmogelijkheden voor 

kleuter- en lager onderwijs van kracht.  

 Oppas thuis door familie, betaalde kracht, babysit of via een 

bureau voor au pairs werd normaal.  

 En last but not least, ‘meewerkende’ echtgenoten of partners.  

 

Door andere pedagogische inzichten en stimuleringsmaatregelen van de 

overheid kwam het ontstaan van kinderdagverblijven en buitenschoolse 

opvang pas goed op gang in de negentiger jaren, maar dat was voor onze 

generatie te laat.  

 

 

Breken door het glazen plafond 
 

door Aagje Koning 

 

Na mijn afstuderen in 1978 aan de Interfaculteit Bedrijfskunde heb ik 18 

jaar gewerkt als beleidsmedewerker Sociale Zaken bij Aegon Nederland. 

Daar hield ik mij bezig met vele onderwerpen die deel uitmaakten van 

nieuwe arbeidswetten of die waren geregeld in de CAO voor het verzeke-

ringsbedrijf. De onderwerpen die te maken hadden met emancipatie - 

meer dan alleen gelijke kansen voor vrouwen - kwamen per definitie op 

mijn bureau terecht. Zo was mijn eerste opdracht bij Aegon werkoverleg 

in te voeren binnen het hele bedrijf. Dat betekende dat er voortaan geluis-

terd werd naar en gecommuniceerd werd met werknemers. Tot die tijd 

was het meer een cultuur van ‘doen wat de baas zegt’.  

 

Ten aanzien van de werkende vrouw kwamen ook vele onderwerpen 

langs: van deeltijdarbeid, verlofregelingen en kinderopvang tot en met 

aandacht voor ongewenste intimiteiten. Dit laatste was een onderwerp 

dat ik lastig vond om in beleid te gieten.  

 

Ik kan mij ook nog goed herinneren dat de toenmalige voorzitter van de 

Raad van Bestuur in de wandelgangen aan mij vroeg: ‘En mevrouw van 

Heekeren waar bent u vandaag mee bezig geweest?’ Toen ik antwoordde 

‘met ongewenste intimiteiten’ deinsde hij min of meer achteruit en zei: 

‘Maar komen die dan voor in ons bedrijf?’    
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Toch werd er ook veel gedaan op het gebied van werving, selectie en promotie voor een gelijke 

kansen beleid. In 1985 voerde Aegon een Management Development beleid in met specifieke 

aandacht voor vrouwen. En in 1992 had Aegon voor het eerst een vrouwelijke manager van het 

jaar.  

 

Onze generatie vrouwen heeft grote stappen ge-

zet voor gelijke behandeling, rechten en kansen, 

verankerd in artikel 1 van de Grondwet. Er is veel 

veranderd, maar we zijn er nog lang niet. Nog 

steeds staan onderwerpen als ‘meer vrouwen in 

de top’ en ‘wel of niet een quotum’ op de poli-

tieke agenda. Vrouwen hebben noch in de poli-

tiek, noch in het bedrijfsleven, noch in de weten-

schap een belangrijke stem, dus hoe breken zij 

door het ‘glazen plafond’?  

 

 

Hoe krijgen vrouwen meer invloed op de koersbepaling? Old boys’ networks zijn hardnekkige 

structuren, diepgeworteld in alle sectoren van onze samenleving en niet in een generatie te 

doorbreken. Dat geldt zelfs voor segmenten als kunst, cultuur en media. En in de medische 

wetenschap wordt de herkenning van symptomen en de werkzaamheid van geneesmiddelen 

vooral getest op mannen. Hormonale schommelingen bij vrouwen worden in onderzoeks-

experimenten vaak als ‘stoorzender’ gezien.  

 

Meer en meer zijn we ons bewust van dit fenomeen. Niet alleen vrouwen strijden hiervoor, 

maar ook mannen. Er zijn succesvolle campagnes om meer meisjes in technische studies te 

krijgen. En er wordt hard gewerkt om meer mannen terug in het onderwijs en de zorg te krijgen, 

gebieden die tegenwoordig gedomineerd worden door vrouwen. Er is inmiddels veel bereikt. 

Maar wat mij erg aan het hart gaat: er zijn wereldwijd nog zoveel culturen waar vrouwen niets 

waard zijn! Alle ogen zijn gericht op de generaties na ons. Doe er wat aan, ga voort op onze in-

geslagen weg. Ik heb er alle vertrouwen in.  

 

 

 

Dankwoord 
 

De Stichting Reünistenonderzoek heeft ons in de gelegenheid gesteld om 

deze enquête uit te voeren, wij hebben de prettige samenwerking met hen 

op prijs gesteld. Wij danken de heer Ralph Rippe van de Faculteit Sociale 

Wetenschappen van de Rijks Universiteit Leiden voor zijn analyse van de 

enquêtegegevens en zijn enthousiaste begeleiding. Verder willen wij de 

ondersteuning van het Leids Universiteits Fonds noemen, wij zijn u zeer 

erkentelijk. Deze enquête werd financieel mede mogelijk gemaakt door 

een jaargenoot. 

 

 


