
Er sprankelend uitzien is niet
alleen weggelegd voor jonge men-
sen, is de boodschap die de Haar-
lemse met haar reportages wil
overbrengen. In haar boek Oog
voor Stijl dat 23 oktober verschijnt,
krijgen haar straatfoto’s een promi-
nente plek. Hoewel Beijers er zelf
tiptop uitziet, draait Oog voor Stijl
niet om haar persoon of haar eigen
kledingkeuze. Ze siert alleen de
cover van het boek. ,,Ik wil mensen
inspireren met foto’s van ánderen’’,
zegt ze. ,,Overal op straat zijn
pareltjes te vinden.’’

Modellen
Beijers wil aantonen dat ’je er mag
zijn’’, ook als je 60 bent of 80. ,,Het
is goed om ons te laten zíen’’,
klinkt het stellig. ,,In tijdschriften
zie je zo weinig oudere modellen.
Als er eens aandacht is voor kle-
ding voor de oudere vrouw, dan
wordt die vaak geshowd door jon-
ge vrouwen. Zo jammer.’’

Naast straatfoto’s bevat haar
stijlboek interviews met deskundi-
gen op het gebied van uiterlijk en
mode. ,,Ook staat er een lijst in met
winkels waar ik graag kom.’’ 

Modepolitie
Beijers behoort naar eigen zeggen
niet tot de modepolitie. ,,Het is
geen boek geworden met lijstjes
waarin staat wat je wel en niet kan
dragen als je ouder wordt. Ik wil
niemand iets opleggen. Ik wil
mensen alleen inspireren om net
iets meer aandacht te geven aan
hoe ze eruit zien. En dat betekent
niet dat je couture hoeft te dra-
gen.’’ 

’Doe maar gewoon, dan doe je al
gek genoeg’ is niet Beijers’motto.
,,Daar mag best een schepje boven-
op. Probeer je eigen stijl te ontdek-

ken en draag je kleding met verve.’’
Beijers werkte in het verleden

onder meer bij boekhandel H. de
Vries (die nu boekhandel De Vries
Van Stockum heet) in Haarlem en
bij uitgeverij-concern Sanoma als
redactie-assistent.

Instagram
De Haarlemse had al een blog,
maar toen ze zes jaar geleden bo-
ventallig werd verklaard, is ze daar
veel meer tijd in gaan stoppen. Ze
werd actief op social media en
heeft anno 2019 wereldwijd bijna
tienduizend volgers op Instagram.

The Sartorialist, een modeblog
van Amerikaan Scott Schuman
bracht haar destijds op het idee om
met haar camera de straat op te
gaan. 

Schuman fotografeert goed ge-
klede voorbijgangers, met name
jonge mensen. Beijers wilde een
vergelijkbaar blog, maar dan toege-
spitst op oudere mannen en vrou-
wen met een gedurfde stijl. Van
fotografie wist ze toen nog niks.
Om het vak onder de knie te krij-
gen, is ze in Amsterdam een foto-
grafie-opleiding gaan doen.

Kleur
Wat vroeger zo leuk stond, is vaak
minder flatterend als je in de 50
bent of (veel) ouder. Vrouwen we-
ten het vaak dan even niet meer.
Beijers overkwam dat ook. ,,Mijn
haar werd grijs, mijn huid veran-
derde.’’ Een kleuradviseuse zette
haar op een ander spoor. ,,Zij wees
me op andere kleurcombinaties. Ik
droeg veel sobere kleuren: donker-
blauw, zwart. Ik ben meer kleur
gaan dragen en dat bevalt me.
Kleur doet ook iets met je inner-
lijk.’’

Zelf combineert Beijers graag
tweedehands kleding met nieuwe
dingen. Zo komen het colbertje en
de blouse die ze tijdens het inter-
view draagt uit de tweedehands-
winkel en is haar broek met wijde
pijpen nieuw. Ze geeft liever wat
meer geld uit aan een kledingstuk

dat langer meegaat, dan aan een
goedkope flodder die er na twee
keer wassen niet meer uitziet.
Kleding weggooien is geen optie.
Ook al draagt ze sommige stukken

soms een of meer seizoenen niet,
op een gegeven moment worden ze
door haar altijd wel weer heront-
dekt.

Veel bloggers laten zich sponso-

ren, maar daar voelt Beijers weinig
voor. ,,Ik wil onafhankelijk blijven.
Ik word wel eens benaderd om een
jurk of cremes te promoten, maar
ik ben er niet op ingegaan. Ook

staan er geen advertenties op mijn
site. Ik vind advertenties vervui-
lend en storend.’’ Toch sluit ze
reclame niet helemaal uit. ,,Als er
een merk komt waar ik achter kan

staan en het is iets voor langere tijd
dan wordt het wellicht wel interes-
sant.’’

Door haar blog en haar fotoco-
lumns in tijdschrift Zin heeft ze
veel contacten opgedaan en rolt
ze van het een in het ander. Zo
wordt ze gevraagd voor fairs
en modeshows en heeft ze
ontmoetingen met andere
bloggers uit binnen- en
buitenland. ,, Ik moet er
niet aan denken om niets
te doen. Dit werk heeft
me zoveel mooie dingen
opgeleverd. Dat zou ik
niet willen missen.’’

Op woensdag 23 oktober om
16.00 uur wordt 'Oog voor stijl'
feestelijk gelanceerd bij boekhandel
De Vries Van Stockum aan de Ge-
dempte Oude Gracht in Haarlem. Het
eerste exemplaar wordt overhan-
digd aan Arno Kantelberg, hoofdre-
dacteur van het magazine Esquire.
In Volkskrant Magazine geeft hij
wekelijks op droge wijze stijlad-
vies aan bekende Nederlan-
ders. In 2016 schreef Kantel-
berg Man op zijn best, een
stijlgids voor mannen.

Judy Nihof

’Ook als je
wat ouder

bent, kun je
sprankelen’ 

Haarlemse (67)
lanceert stijlboek
voor ouderen

Voor haar blog MisjaB en
voor tijdschrift Zin gaat
de Haarlemse Misja Bei-
jers (67) al acht jaar de

straat op om stijlvolle oudere vrou-
wen en mannen te fotograferen. 

Straatfotografe Misja Beijers:
„Overal op straat zijn pareltjes

te vinden.’’
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stijl. In haar boek Oog voor Stijl spelen haar straatfoto’s een belangrijke rol. 
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