
Wat	  zit	  er	  in	  die	  tas?	  
	  
Deze	  inhoudsopgave	  hoort	  bij	  de	  foto	  van	  het	  gemiddelde	  tasje,	  zoals	  dat	  te	  
downloaden	  is	  op	  www.yoeke.com	  	  
	  
De	  inhoud	  van	  de	  gemiddelde	  damestas	  bestaat	  niet.	  Elke	  tas	  is	  uniek.	  Toch	  ligt	  hier	  
een	  redelijke	  benadering	  van	  een	  heel	  normale	  damestasinhoud.	  Achter	  elk	  
voorwerp	  een	  korte	  duiding	  van	  de	  betekenis	  m.b.t.	  het	  karakter	  van	  de	  vrouw	  van	  
wie	  de	  tas	  is.	  Door	  zorgvuldig	  de	  voorwerpen,	  hun	  betekenis	  en	  de	  ligging	  ten	  
opzichte	  van	  elkaar	  te	  bekijken	  ontstaat	  in	  de	  loop	  van	  de	  lezing	  een	  helder	  beeld	  
van	  de	  huidige	  situatie	  van	  de	  vrouw.	  
	  

Yoeke	  Nagel©	  
	  

1-‐ Fietssleutel	  van	  fiets	  die	  drie	  weken	  geleden	  gejat	  werd.	  Je	  weet	  maar	  nooit	  
of	  ie	  terugkomt.	  Zij	  heeft	  een	  optimistische	  kijk	  op	  het	  leven.	  

2-‐ Zakdoekjes:	  emoties	  worden	  toegelaten.	  
3-‐ Zakmesje,	  nog	  nooit	  gebruikt	  door	  haar:	  ze	  kan	  keuzes	  maken	  en	  hecht	  aan	  

familiebanden;	  zakmesje	  was	  van	  haar	  vader.	  	  
4-‐ Handcrème,	  actieve	  levenshouding:	  aanpakken.	  
5-‐ Portemonnee,	  goede	  sluiting:	  geen	  geldproblemen	  
6-‐ Twee	  losse	  snoeppapiertjes,	  los	  leefgruis:	  ofwel	  milieubewust,	  ofwel	  

sentimenteel	  
7-‐ Flesje	  pepermuntolie,	  nooit	  gebruikt.	  Drie	  jaar	  geleden	  gekregen	  van	  een	  

vriendin	  en	  in	  de	  tas	  als	  monumentje	  voor	  die	  vriendschap.	  
8-‐ Borstel.	  Bereid	  haar	  eigen	  felheid	  wat	  in	  te	  dammen	  uit	  strategische	  

overwegingen	  (n.b.:	  ‘haren’	  staan	  voor	  oerkracht).	  
9-‐ Lekker	  goedkoop	  merk	  lippenbalsem.	  Ze	  wordt	  niet	  gesponsord.	  
10-‐ Tandenstokers.	  Levenslustig.	  
11-‐ Steen	  en	  hangertje:	  souvenirs	  van	  bijzondere	  gebeurtenissen.	  
12-‐ Stilstaand	  horloge	  rond	  het	  centrum	  van	  de	  tassenhoop.	  Tijdgebrek.	  
13-‐ Pennen	  (drie).	  Wil	  graag	  haar	  mening	  geven,	  vergeet	  wel	  eens	  zorgvuldig	  te	  

formuleren	  (een	  pen	  is	  kapot)	  
14-‐ Simpele	  telefoon:	  sociaal	  netwerk	  belangrijker	  dan	  gadgets	  verzamelen.	  
15-‐ Hart	  van	  de	  tassenhoop:	  leeg,	  met	  veel	  leefgruis.	  Deze	  vrouw	  heeft	  op	  dit	  

moment	  een	  minder	  gemakkelijke	  tijd.	  
16-‐ Nagellak.	  Ze	  is	  op	  zoek	  naar	  respect,	  wil	  nagels	  uitslaan.	  
17-‐ Etuitje	  met	  als	  thema	  ‘vrouwenlasten’:	  pijnstillers,	  tampons,	  lipstick.	  
18-‐ Mp3-‐speler,	  zonder	  oortjes.	  Ze	  wil	  zich	  af	  en	  toe	  wel	  terugtrekken	  in	  haar	  

eigen	  wereld,	  maar	  durft	  niet	  echt	  die	  vrijheid	  te	  nemen.	  
19-‐ Onder	  de	  huissleutels:	  een	  nagelvijl.	  Nagels	  in	  vorm	  houden	  duidt	  op	  niet-‐

geuite	  boosheid.	  Omdat	  ie	  onder	  de	  huissleutels	  ligt:	  vermoedelijk	  stevige	  
huiselijke	  onenigheid,	  bijvoorbeeld	  met	  partner.	  

20-‐ Aantekeningenboekje,	  ongebruikt.	  Wil	  wel	  eigen	  gedachten	  op	  een	  rijtje	  
krijgen,	  maar	  komt	  er	  nog	  niet	  toe.	  

21-‐ Veel	  leefgruis	  op	  het	  boekje:	  verwaarloosd	  terrein!	  	  



22-‐ Sleutelbos:	  naast	  huis-‐	  en	  kantoorsleutels	  ook	  twee	  lege	  sleutelhoesjes.	  
Kennelijk	  is	  er	  een	  contact	  verbroken	  zonder	  dat	  goed	  werd	  afgesloten.	  

23-‐ Snoepje	  dat,	  bij	  navraag,	  gegeten	  wordt	  op	  momenten	  dat	  troost	  nodig	  is.	  
Inmiddels	  wordt	  wel	  duidelijk	  dat	  6	  vooral	  duidt	  op	  sentiment:	  er	  is	  iets	  
voorbij	  maar	  het	  kan	  nog	  niet	  weg.	  Ook	  de	  thuissituatie	  neigt	  in	  die	  richting.	  

24-‐ Markertje.	  Wil	  wel	  duidelijk	  zijn,	  maar	  durft	  niet	  zo	  goed.	  
25-‐ Lipgloss:	  verzachting	  van	  wat	  zij	  zegt	  (tact)	  is	  niet	  haar	  sterkste	  kant	  (omdat	  

de	  lipgloss	  ver	  weg	  van	  de	  stapel	  ligt).	  
26-‐ Adressenboekje,	  leeg.	  Wil	  beroep	  kunnen	  doen	  op	  sociaal	  netwerk,	  maar	  

komt	  er	  nog	  niet	  toe.	  
27-‐ Make-‐up-‐etui.	  Uiterlijk	  blijft	  redelijk	  goed	  verzorgd,	  al	  wijzen	  de	  losse	  mak-‐up	  

spulletjes	  (lipstick,	  lipgloss)	  op	  minder	  belangstelling	  daarvoor.	  
28-‐ Klein	  lampje.	  Zoekt	  naar	  helderheid,	  inzicht.	  
29-‐ Losse	  lipstick	  (zie	  27)	  
30-‐ Elastiekje.	  Hoopt	  op	  flexibiliteit,	  verbinding.	  
31-‐ Onder	  rood	  etuitje:	  kaartje	  met	  opbeurende	  tekst	  van	  een	  vriendin.	  
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