
Allure wil verandering brengen 
in de manier waarop de maat-
schappij denkt over ouderdom. 
De boodschap: oude vrouwen 
met rimpels zijn ook mooi.

“Rimpels kunnen mooi zijn, 
maar mijn eigen rimpels vind 
ik niet mooi”, zegt Ank terwijl 
ze haar jas aan trekt. “Als ik nu 
in de spiegel kijk, zie ik zoveel 
rimpels terwijl ik mijzelf van 
binnen nog helemaal niet zo oud 
voel, dat is soms lastig. Daarom 
probeer ik om het positiever te 
bekijken, mijn rimpels vertellen 
namelijk allemaal een verhaal. 
Verhalen van levenservaring, 

Ank is zenuwachtig in de lift omdat ze geen make-up draagt
Foto: Manel van Nieuwland

“Kijk die dunne lijntjes rond 
mijn ogen, dat ziet er toch niet 
uit? En die diepe groeven naast 
mijn mond van het roken. Mijn 
huid is ook slap geworden. Als 
ik nu in de spiegel kijk zie ik een 
oud rimpelkoppie”, zegt de 71-ja-
rige Ank Blokhuis als ze voor 
de spiegel staat in haar woning 
in Den Haag. Met haar handen 
trekt ze de huid bij haar kaken 
strak. “Dit ziet er al veel beter 
uit, een kleine verandering maar 
ik zie er gelijk jonger uit. Met 
wat lippenstift en mascara zie ik 
er ook al jonger en energieker 
uit”. Vandaag draagt Ank geen 
make-up, terwijl ze zo bood-
schappen gaat doen. De deur 
uit gaan zonder make-up is iets 
wat ze normaal gesproken nooit 
zou doen. Ank is niet de enige. 
Uit onderzoek van het Nationaal 
Ouderenfonds blijkt dat ruim 
een derde van de 65-plussers 
niet zonder make-up de deur 

achter zich dicht trekt. Waarom 
is make-up zo belangrijk voor 
deze ouderen?

De term anti-ageing is bedacht 
door de reclamewereld in de 
jaren tachtig. Omdat het aantal 
ouderen toenam door de vergrij-
zing werden zij gezien als een 
belangrijke doelgroep. Talloze 
anti-rimpelcrèmes kwamen op 
de markt, waardoor het lijkt 
alsof ouderdom een ziekte is die 
kan worden verholpen door een 
potje. Toonaangevend modetijd-
schrift Allure besloot in augustus 
2017 om te stoppen met het ge-
bruik van het woord anti-ageing. 

Antiveroudering of anti-ageing is een veelgehoorde 
term in de schoonheidsindustrie. Rimpels, 
pigmentvlekken, een slappe huid: niemand juicht deze 
tekenen van ouderdom toe. Make-up kan de acceptatie 
van deze lichaamsveranderingen vergroten.
Manel van Nieuwland

“Mijn rimpels vertellen 
een verhaal”
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Make-up versterkt je mooie 
kanten

Ank met make-up 
Foto: Manel van Nieuwland

“ ”
verre reizen, liefdesverdriet en 
blijdschap. Als je ouder bent, 
heb je een leven vol gebeurtenis-
sen achter de rug, die gebeurte-
nissen vormen je tot de persoon 
die je bent, en dat mogen ande-
ren best zien”.

Sylvia Aué, chef lifestyle bij Plus 
Magazine, een tijdschrift voor 
vijftigplussers, denkt dat het on-
behagen over ouderdom verder 
gaat dan alleen angst voor rim-
pels. “Ouderen worden anders 
bekeken. Zij doen er minder toe 
en zijn geen aantrekkelijke sek-
suele partner meer. Dit is vanuit 
de biologie gezien logisch omdat 
oudere vrouwen geen kinderen 
meer kunnen krijgen. Maar dit 
heeft als gevolg dat zij minder 
kunnen bereiken want seksuali-
teit speelt namelijk altijd mee in 
intermenselijke relaties. Oudere 
vrouwen voelen zich hierdoor al 
snel minderwaardig.”

De gedachte om zo direct de 
deur uit te gaan zonder make-up 
maakt Ank onzeker en lichte-
lijk gespannen. Haar gezicht 
steekt dof af tegen haar oranje-
gekleurde korte kapsel. In een 
lange witte winterjas en met haar 
hondje aan de lijn, loopt ze met 
snelle passen haar voordeur uit. 
In de lift kijkt Ank direct in de 
spiegel. “Oh jeetje moet je mij 
nou zien… Ik hoop maar dat ik 
niemand bekends tegenkom”, 
zegt ze haast giechelend van de 
zenuwen.

Eenmaal buiten op straat loopt 
Ank rustig terwijl ze mensen 
aankijkt en groet, ze lijkt zich 
op haar gemak te voelen zonder 
make-up en komt niet onzeker 
over. Ook in de supermarkt 
doet ze kalm haar boodschap-
pen. Dan fluistert Ank ineens: 
“zie je die oude vrouw bij de 
vleeswaren? Die draagt ook geen 
make-up. Wat een hoop rimpels 
hè. Hoe oud zou ze zijn? Mijn 
leeftijd?” Ank kijkt alert om haar 
heen of ze andere mensen ziet 
die ook 

geen make-up dragen. “Nu ik 
zelf geen make-up draag en ik 
iemand anders zie die ook geen 
make-up draagt geeft mij dat 
kracht omdat ik dus niet de eni-
ge ben”. Als Ank in de rij bij de 
kassa staat, zegt ze lachend “het 
voelt eigenlijk wel bevrijdend 
om zonder make-up buiten te 
zijn, fijner dan ik had verwacht. 
Maar ik ga er geen gewoonte van 
maken hoor, morgen draag ik 
gewoon weer make-up!” 
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Marjolein van Oostrum, com-
municatieadviseur bij de Neder-
landse Cosmetica Vereniging, 
laat per e-mail weten waarom 
zij denkt dat zoveel ouderen 
make-up dragen. “Met make-up 
kan iedereen, dus ook ouderen, 
zijn sterke punten benadrukken. 
Dit versterkt ieders persoonlijke 
schoonheid en zorgt voor meer 
zelfvertrouwen. Onderzoek naar 
honderd vrouwen tussen de 65 
en 85 jaar concludeerde dat het 
dragen van een beetje make-up, 
zoals lippenstift en mascara, een 
positieve invloed heeft op de 
lichamelijke houding. Dit draagt 
bij aan een beter evenwicht 
waardoor ze rechter lopen en 
minder vaak vallen”. 

Wanneer Ank buiten op straat 
wilt oversteken om naar een café 
te gaan, blijft ze ineens midden 
op de weg stilstaan. “Oh nee, 
daar zit iemand die ik ken, daar 
ga ik echt niet heen hoor”, zegt 
ze geschrokken terwijl ze panie-
kerig om zich heen kijkt.

Voordat Ank kan besluiten wat 
ze gaat doen, klinkt er opeens 
een luide stem. “Hee Ank!”, 
roept een vrouw met rode haren 
en roze lippenstift, “hoe is het 
met je? Wat zie je er moe uit”, 
zegt Karin, een kennis van Ank. 
Als Karin verder loopt is de 
drempel voor Ank om bekenden 
tegen te komen vermindert. Ank 
besluit toch om naar het café te 
gaan waar een bekende zit. Ook 
hij merkt op dat ze er anders uit 
ziet, maar kan niet goed benoe-
men wat er precies anders is. 
Eenmaal binnen in haar stamca-
fé is Ank als een vis in het water 
en praat met bekenden en on-
bekenden. “Ik heb vandaag geen 
make-up op”, zegt Ank tegen 
haar buurvrouw Lies. “Groot 
gelijk!” antwoordt Lies terwijl ze 
zelf in vol ornaat gekleed is en 
veel make-up draagt. 

Thuis aangekomen laat Ank zien 
hoe zij zich normaal gesproken 
opmaakt. Ze neemt plaats op de 
bank en neemt een spiegeltje in 
haar hand. 

“Eerst wat crème op mijn ge-
zicht, en daarna blusher zodat ik 
een gezonde kleur krijg. Mascara 
zorgt er voor dat ik er minder 
moe uit zie”, zegt Ank terwijl ze 
secuur mascara aanbrengt op 
haar wimpers. Met een kohlstift 
trekt ze vervolgens een zwart 
lijntje onder haar ogen. “Tot slot 
lippenstift, daar kan ik bijna niet 
zonder. Het doet zoveel met je 
gezicht, je ziet er direct vrolij-
ker uit”. Als Ank weer make-up 
draagt, komt ze wat meer zelf-
verzekerd over en lijkt het alsof 
ze sterker in haar schoenen staat. 
Ank ziet er inderdaad anders 
uit met een opgemaakt gezicht. 
Haar sterke punten zijn bena-
drukt en haar minder sterke 
punten vallen minder op.

In de continue stroom van tele-
visiebeelden en reclamebood-
schappen die wij allemaal tot ons 
nemen, zijn nauwelijks ouderen 
te zien. Ank pakt Plus Magazine 
en gaat op de bank zitten.

Ank voelt zich meer zelfverzekerd als ze make-up draagt 
Foto: Manel van Nieuwland
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 “Als het gaat over incontinentie 
en de scootmobiel zie je natuur-
lijk wel ouderen, maar ik mis 
oudere rolmodellen in bijvoor-
beeld modetijdschriften”, zegt 
Ank terwijl ze in het tijdschrift 
bladert. “Zelfs in een tijdschrift 
voor mijn doelgroep zie ik dit 
nog te weinig. Dat geeft mij het 
gevoel dat ik er niet meer bij 
hoor, alsof de maatschappij mij 
aan de kant schuift. Omdat ik 
er nog wel bij wil horen draag 
ik make-up, dan voelt die kloof 
voor mij minder groot”, legt Ank 
uit.

Sylvia Aué vindt ook dat de 
maatschappij anders naar oude-
ren moet kijken. “Ouderen wor-
den nu beschouwd als mensen 
die niet meer werken, niet meer 
bijdragen aan de maatschappij 
en diezelfde maatschappij juist 
alleen maar geld kost. In an-
dere culturen worden ouderen 
gewaardeerd om hun wijsheid 
en ervaring. Dan pas zie je hoe 
mooi die grijze haren, de vrien-
delijke ogen en de diepe rimpels 
zijn. Maar zolang ouderen wor-
den weggezet als afgedaan zal 
een oud uiterlijk nooit als mooi 
worden beschouwd”.

Stoppen met het gebruik van 
de term anti-ageing door Al-
lure lijkt een stap in de goede 
richting naar de acceptatie 
van schoonheid in het ouder-
dom. Volgens Allure is het geen 
probleem als ouderen make-up 
dragen, zolang ze dit maar niet 
doen omdat de maatschappij 
hun het gevoel geeft dat ouderen 
nutteloos, en rimpels lelijk zijn. 
“Ik draag graag lippenstift omdat 
ik er vrolijker uit zie met wat 
kleur in mijn gezicht”, zegt Ank. 
“Maar uitstraling en zelfvertrou-
wen zijn eigenlijk veel belangrij-
ker. Als iemand met veel rimpels 
een energieke en vrolijke uitstra-
ling heeft dan vallen die rimpels 
ineens veel minder op”.

Als Ank door Plus Magazine bladert ziet ze te weinig rolmodellen van haar leeftijd. 
Foto: Manel van Nieuwland


