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Window on the world

Ouder worden staat in onze 
maatschappij bepaald niet 
bekend als iets positiefs, terwijl 
het alternatief toch een stuk 
minder gezellig is. Met haar 
boek PR:OUD laat Micaela 
Bartels zien dat het stoffige 
imago volledig onterecht is.

MAROESJA 
LACUNES 
schrijfster, actrice, 
bekend als Tika uit 
Tita Tovenaar:
«Al die jaren stond 
Tika op de voor-
grond; nu komt er 
ruimte voor mij.»

Alivekicking
 TEKST MARISKA VERMEULEN FOTOGRAFIE SEVILAY MARIA VAN DORST
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Window on the world

LIESBETH 
IN ’T HOUT  
directeur van de 
Design Academy 

Eindhoven en het 
Amsterdam 

Fashion Institute:
«Onzichtbaar wor-

den, zoals sommige 
vrouwen van mijn 

leeftijd vrezen, 
zie ik bij mij niet  
snel gebeuren.»
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et was op haar 
veertigste ver-
jaardag dat 
Micaela Bartels 
voor het eerst 
dacht: wat gek 
eigenlijk dat we 

zo negatief kijken naar ouder worden. «Ik vierde het in 
de kroeg en een paar mannen complimenteerden me 
ermee dat ik in hun ogen wel 32 leek. Dat was de eerste 
keer dat ik bedacht hoe vreemd het is dat ‘jonger’ als 
positief en ‘ouder’ als negatief wordt gezien. Ik was 
juist trots dat ik veertig was geworden. Maar als je die 
negatieve blik op ouder worden eenmaal ziet, dan is-ie 
overal. Zo zijn we het normaal gaan vinden dat ouderen 
lastiger een baan vinden, dat er ‘anti-aging’ op een pot 
crème staat en dat stapels boeken vertellen hoe je zo 
jong mogelijk kunt blijven. Het gekke is dat die negatie-
ve blik op ouder worden totaal niet overeenkomt met 
hoe ouderen zich hier zelf bij voelen. Zelf vind ik mezelf 
op mijn 51ste ook nog heel gezellig en mooi. Sterker 
nog: hoe ouder ik word, hoe beter en zelfverzekerder ik 
me voel. Ouder worden is vooruitgang en deel van een 
natuurlijk proces. Op het moment dat je de tijd pro-
beert vast te houden, ga je in tegen de stroom van het 
leven.» Ook om haar heen zag Bartels steeds meer 
ouderen die zich niet in het verdomhoekje lieten duwen 
of als ‘dor hout’ lieten wegzetten. «Oudere vrouwen 
weigeren ‘onzichtbaar’ te worden omdat ze niet meer 
jong en strak zijn. De enige reden dat sommige vrou-
wen zich wél zo voelen is volgens hen omdat die zich 
daarnaar zijn gaan gedragen. Maar deze zelfverzekerde 
vrouwen beseffen dat er nog veel kan gebeuren in de 

levensfase vanaf hun 65ste. Je hoeft niet meer voor 
familie te zorgen en werkt niet meer, dus wat ga je met 
die extra tijd voor jezelf doen? Ze treden deze waarde-
volle fase van oogsten met open armen tegemoet.» 

Authentieker dan ooit 
In haar boek PR:OUD laat Bartels samen met fotograaf 
Sevilay Maria van Dorst oudere vrouwen en mannen 
zien in al hun veelzijdigheid. «Het heeft mij verrast hoe 
divers de paden zijn die deze mensen bewandelen. Zelf 
bleek ik dus ook gevoelig voor het vooroordeel dat 
oude mensen allemaal een beetje hetzelfde zijn. Het 
was mooi om te zien dat mensen op leeftijd juist méér   >

HEDWIG 
KLEMANN
moeder van Suzanne 
en Monique Klemann 
(bekend als Loïs Lane):
«Voor mij ontstaat
levensenergie in 
het spanningsveld 
tussen mooie en 
droevige dingen.»
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Window on the world

NISJE KRAYENHOFF  
taxidermie-kunstenaar:
«De schoonheid van 
opgezette dieren en wat je 
daar allemaal mee kan, heeft 
me altijd gefascineerd.»

“ W I E  W I L  E R  N O U 
T A X I D E R M I E  L E R E N ? 

N O U  I K  D U S ,  Z O  R O N D 
M I J N  Z E V E N T I G S T E ”



Window on the world

“  O U D  W O R D E N 
G E E F T  R E L I Ë F 
A A N  J E  D E N K E N , 
A A N  J E  V O E L E N , 
E N  D U S  O O K 
A A N  J E  H U I D ”

ROEFKE 
CARMIGGELT

familietherapeut
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van elkaar verschillen omdat ze veel authentieker zijn 
geworden. De foto’s laten ook de veelzijdigheid binnen 
één persoon zien: ze zijn schalks, serieus, heel dichtbij, 
ver weg, in beweging. Je krijgt echt het idee dat je deze 
mensen leert kennen. Dat is belangrijk, omdat er maar 
weinig vriendschappen tussen mensen uit verschillen-
de generaties bestaan. Op deze manier zien jongeren 
dat het niet waar is dat je per definitie eenzaam en 
alleen ten einde gaat. Ook als je ouder bent, kun je nog 
nieuwe vrienden maken en kan je leven een vol pro-
gramma zijn.» Ook tijdens de fotografiedagen werd 
Bartels aangenaam verrast. «Onze foto’s laten zien dat 
‘oud’ prachtig mooi kan zijn. Deze vrouwen staan door 
hun hoge eigenwaarde vol zelfvertrouwen voor de 
camera. Waar een jonge vrouw vaak superkritisch is op 
zichzelf, voelde 80 procent van onze modellen meteen 
een ‘ja!’ bij het zien van de foto’s. Ze ervaren een soort 
berusting in wie ze zijn en zijn daarin vaak heel ontwa-
penend en open.» 

Grijs haar is geen ramp 
Toch gaat PR:OUD niet over ouderen, maar over ouder 
worden. Bartels: «Je wilt niet weten hoeveel 29-jarigen 
ermee zitten dat ze dertig worden! Puur omdat ‘oud’ 
synoniem is aan allerlei zaken die je niet wilt mee- 
maken. Ik hoop dat jonge vrouwen dat angstbeeld in de 
prullenbak gaan gooien. Ouder worden geeft je juist de 
gelegenheid om heel dicht bij je eigen essentie te 
komen. Het is een voorrecht dat veel van ons tegen-
woordig zo oud worden en dus zo veel bonustijd heb-
ben. Als jonge vrouwen dat inzien, dan beschouwen ze 
wellicht niet meer elke rimpel of grijze haar als een 
ramp. We moeten het culturele idee dat alleen je glad-
ste versie er mag zijn echt loslaten. We mogen zélf 
bepalen hoe we omgaan met ouder worden: wil je kij-
ken naar vooruitgang en groei of wil je je presenteren 
met het uiterlijk dat de wereld van je verwacht maar 
niet meer bij je past?» Bartels hoopt dat het boek leidt 
tot inspirerende ontmoetingen. «Dat je al lezend een 
reis hebt gemaakt langs beelden en gedachten over toe-
komst, afscheid, geluk, familie en creativiteit op je 
tachtigste. Je mag een beetje mee snoepen van de erva-
ringen, kennis en kunde van mensen die al zo lang 
leven. Ik heb zelf ook het idee dat mijn werkkistje met 

alles wat ik meeneem in het leven nu zo veel voller zit. 
Wat er ook op mijn pad komt, dankzij deze ouderen 
weet ik nu hoe ik ermee om kan gaan.» •

11 maart verschijnt koffietafelboek PR:OUD, met 
portretten van veertig inspirerende mensen op 
leeftijd – € 95 (Hans& Publishing) De foto’s zijn van 
6 maart t/m 30 april te zien in een expositie in de 
passage van De Hallen in Amsterdam. pr-oud.com 

NORALY BEYER 
bekend als nieuwslezeres:

«De kick van het leven is 
steeds nieuwe dingen  
in jezelf te ontdekken.  
De uitdagingen blijven 

aangaan. Nooit denken: 
dat kan niet meer, daar  

ben ik te oud voor.»




