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Wie is Marie-claire?

Een Marie-Claire is het stereotype voor de vrouwelijke student uit de 
randstad. Het stereotype Marie-Claire is vooral te herkennen aan het 
uiterlijk. Je kunt ze ook herkennen aan de afko’s, oftewel afkortin-
gen. Zo heb je de bekende ‘lawa’ en ‘kowa’ die in de corona periode 
heel populair werden. Even voor alle niet Marie-Claire’s (ook af-
gekort MC genoemd), dit zijn de lange wandelingen en de korte wan-
delingen. Dit stereotype is de laatste tijd heel populair geworden 
door het Instagram account @dehaarclipvanmarieclaire. Dit account 
plaatst quotes die gezegd zouden kunnen zijn door de Marie-Claire. 
Om de Marie-Claire voortestellen, hier wat belangrijke quotes:  
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‘how to spot a Marie-Claire?’

Behalve de haarclip is 
de Marie-Claire ook te 
herkennen aan een kleur-
rijk polo petje. De MC 
draagt verschillen-
de soorten laarsjes en 
sneakers maar je zal haar 
over het algemeen herken-
nen aan de Dr. Martens. 
Andere dingen om een MC 
aan te herkennen kunnen 
zijn: een kleine hand-
tas over de schouder met 
haarclip aan het hengsel. 

 

Een van de favoriete win-
kels van de Marie-Claire 
is de Zara, oftewel ‘De 
Zaar’. Dus als je toeval-
lig in de Kalverstraat 
loopt kun je de MC mak-
kelijk spotten door een 
paar grote tassen van 
de Zaar in haar hand.

De beste plek om een Ma-
rie-Claire te spotten is 
achter haar laptop bij 
een leuk hip koffietent-
je in de Pijp. Ook daar 
is ze te herkennen aan 
een grote havercappu en 
de haarclip. Ze zal waar-
schijnlijk stiekem op In-
stagram zitten terwijl 
ze doet alsof ze bezig 
is met studeren. Ook zal 
je een Marie-Claire niet 
snel met een andere laptop 
vinden dan een MacBook.  

 

De haarclip is er in veel 
verschillende kleuren en 
formaten. Hij wordt wel 
vaak maar op 2 manieren 
gedragen. Of  als een 
staart met al het haar 
in een clip of de ‘half 
up’ waarbij alleen het 
bovenste deel van het 
haar  in de haarclip zit.
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‘how to build a Marie-Claire’

Een cappuccino met havermelk

Minimaal 5 kettingen 

Een vape in de hand  
en een haarclip aan je gilet 

Een swapfiets 

Een iets te grote 
zonnenbril, haarclip 
en minimaal 3 paar    
oorbellen
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Marie-claire checklist:

Je hebt een Zadig & Voltaire tas

Je draagt een haarclip of kleurrijk polo petje

Je rookt Marlboro Gold (ALLEEN Marlboro Gold!)

Je draagt gilets, het liefst spijker of met een kleurrijk printje

Je hebt een vape, het liefst de roze

Je draagt heeeeel veel gouden sieraden

Je hebt ook een haarclip aan je tas of jas

Je fietst op een Swapfiets

Je bent lid bij een corporale studentenvereniging

Je hebt minimaal 1 foto met je dispuut op Instagram

Je volgt @dehaarclipvanmarieclaire op Instagram

Als je meer dan 6 vinkjes kan zetten kun je jezelf wel een echte     
Marie-Claire noemen.
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