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De zakdoeken, die strijkt u
wellicht al niet meer – al
dat deed uw mama dat on-
getwijfeld wel vroeger. De
T-shirts? Veel kans dat u ze
óók niet meer strijkt. Strij-
ken sterft een stille dood
als huishoudelijk karwei. 
Nog minder dan de helft
van alle vrouwen steekt er
zelf tijd in, blijkt uit een
onderzoek van de Vrije
Universiteit Brussel. 

1.350 Vlamingen tussen de 18 en 75
jaar hielden voor dat onderzoek een
week lang al hun activiteiten bij in een
notitieboekje. Die gegevens werden dan
vergeleken met 1999 en 2004.

“De vaste patronen in ons dagelijkse
leven veranderen eigenlijk niet zo snel”,

zegt socioloog Theun Pie-
ter Van Tienoven van de
onderzoeksgroep TOR van
de VUB. “Dat maakt het
net zo opmerkelijk dat
strijken wél zo fel terug-
valt.”

In 1999 hield 62 procent
van alle vrouwen zich met
strijken bezig op weekda-
gen, voor gemiddeld 1 uur
en 18 minuten per week.
Bij de laatste meting is dat
gezakt tot 49 procent, die
gemiddeld 56 minuten
strijkt. 

“Vrouwen hebben er ge-
woon geen tijd meer voor,
omdat ze veel meer dan
vroeger ook een voltijdse
job hebben”, zegt Van
Tienoven. “De daling te-
kent zich nog scherper af
bij vrouwen die het drukst
bezig zijn met hun job: in
de leeftijdsgroep 25 tot 39
daalt het percentage van
65 naar 42 procent.”

Strijkateliers

En neen, de mannen ne-
men niet massaal het
strijkwerk over van hun
vrouw. “Mannen streken
in 1999 al niet en doen dat
nu nog altijd niet”, zegt

Van Tienoven. “Eén man op de vijftien die
er zich mee bezighoudt, 4 minuten per
week. Van alle huishoudelijke taken is
strijken het meest discriminerend: het is
puur vrouwelijk werk.”

Maar besteden we het dan uit of doen we
het gewoon niet meer? “Er zijn alleszins
meer mensen die met dienstencheques

hun strijk laten doen: wij groeien jaar na
jaar”, zegt Alexandra Van Tongelen, de 
zaakvoerster van Strijkwijzer, dat ze-
ven strijkateliers heeft. “Er zijn al veel
bedrijven die hun werknemers de moge-
lijkheid bieden om hun was af te geven.
Twee dagen later krijgen ze die dan ge-
streken terug.”

In de eerste vier maanden van dit jaar
zijn volgens Sodexo al 833.200 dien-
stencheques specifiek gebruikt voor
strijkwerk. Het jaar voordien waren dat
er amper 531.780.

Maar evenzeer zijn er vrouwen die er-
voor kiezen om de strijk helemaal te
bannen. “Ik doe het zelf ook al jaren niet
meer”, zegt styliste Lien Degol. “Voor
90 procent van je was is het ook niet no-
dig, als je wat strijkt met je handen. Al-
leen bij hemden of bij ongebruikte kle-
ren die een week in een reiskoffer heb-
ben gezeten is het écht nog nodig.
Willen of niet, dan moet je strijken.”

Strijken 
moet wijken
Revolutie in het huis-
houden: voor het eerst 
is het aantal vrouwen 
dat al eens het strijk-
ijzer ter hand neemt 
gezakt onder de helft. 
Dat blijkt uit een on-
derzoek van de Vrije 
Universiteit Brussel. 
De mannen nemen al 
dat strijkwerk niet 
over. We besteden 
het uit via diensten-
cheques. Of we laten 
de kreuken gewoon 
zitten. TOM LE BACQ

Ander-
lecht-
icoon
Olivier
De-
schacht
(foto) is
gisteren
voor de
Kans-
spel-

commissie verschenen. 
Hij moest zich verant-
woorden omdat hij ge-
gokt zou hebben op 
wedstrijden waaraan 
hij zelf deelnam. Dat is 
verboden volgens de 
kansspelwet. Hij ris-
keert 100.000 euro boe-
te en een schrapping 
als speler. 

Maar als het van zijn 
advocaat Luc Deleu af-
hangt, komt het zover 
zeker niet. “Wij gaan 
resoluut voor de vrij-
spraak. Olivier gokt al 
niet meer van 2009. 
Toen had hij thuis bij 
zijn ouders een account 
geopend bij goksite 
Unibet. Maar hij ver-
huisde later dat jaar en 
alleen zijn broer Xavier 
gebruikte het account 
daarna nog”, zegt de ad-
vocaat. “Dat is belang-
rijk, want de bewuste 
wet dateert pas van 
2010. Voordien was 
zo’n gok niet strafbaar.” 

Dat Deschacht in 2013
bij een match tegen 
Lissabon waaraan hij 
zelf deelnam, geld inge-
zet zou hebben op eigen 
verlies, betwist Deleu. 
“Dat was zijn broer. 
Niet Olivier.”  

Tijdens de zitting zou 
Olivier Deschacht zijn 
bankgegevens van de 
laatste 15 jaar moeten 
overhandigen hebben.  

Een beslissing over 
het lot van Deschacht 
komt er op 28 juni.  (cds)

Deschacht 
vraagt vrijspraak: 
“Al acht jaar niet 
meer gegokt”

Het lijkt soms de ideale 
wereld: de foto’s die we op 
Instagram of Facebook zet-
ten van zoon, dochter of het 
hele gezin. De Opvoedings-

lijn komt nu met een opval-
lende oproep: laat het wer-
kelijke leven zien, deel im-
perfecte en eerlijke foto’s. 
Met de hashtag #notperfect 
wordt ouders gevraagd fo-
to’s te delen van hindernis-
sen die ze ondervinden tij-
dens de opvoeding. De Op-
voedingslijn wil in de Week 
van de Opvoeding het taboe 
doorbreken van de schone 

schijn. “We creëren met 
zijn allen een perceptie die 
volledig tegengesteld is aan 
de realiteit”, klinkt het. 

De oproep kreeg gisteren 
meteen gehoor. Onder an-
deren van tv-gezicht Erika 
Van Tielen (foto links on-
der), die op haar blog al lan-
ger de roze wolk van het 
moederschap probeert te 
doorprikken.  (wba)

Ouders delen 
“imperfecte 
kinderen”

Minder dan de helft van de vrouwen strijkt nog
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b Styliste Yana Gaevskaya van Fem-
me Concepts is gespecialiseerd in
duurzame mode en strijkt zelf na-
genoeg nooit. Zij geeft tips om 
het ook niet meer te hoeven doen.

b Doe je wasmachine niet helemaal
vol. Te vol betekent meer kreu-
ken.

b Klop je kledingstukken goed uit 
als ze uit de machine komen. 
Hang ze direct te drogen, op een
kapstok. Wasknijpers laten plooi-
en achter.

b Plooi meteen nadat ze van de 
waslijn komen.

b Koop een stomer in plaats van 
een strijkijzer. Zo groot als een 
haardroger, niet duur (zo’n 
50 euro), verbruikt veel minder 
stroom en het gaat sneller: ge-
woon even over een kledingstuk 
gaan dat op een kapstok hangt.

b Leg je gewassen beddengoed on-
gestreken op je bed. Met een sto-
mer kan je er perfect overgaan, 
en je doodt er nog bacteriën en 
huisstofmijt mee. (tlb)

Zo hoef je niet 
meer te strijken 
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