
CAROLINE DE MAIGRET, model, boegbeeld van Chanel en 
muziekproducent, is nog altijd het beste voorbeeld van een Parisienne, met haar 

coole pony en je-ne-sais-quoi-stijl. Ze heeft nu een tweede boek: Older, But Better, 
But Older en Vogue Nederland is de eerste die haar daarover mag interviewen. 

‘Het is alsof ik nu meer recht heb om vrouw te zijn.’ interview MAARTJE LATERVEER
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 I
n vijf jaar tijd lijkt er weinig veranderd in het leven van 
Caroline de Maigret (44). Ze woont nog in Pigalle, de voorma-
lige rosse buurt van Parijs die nu bekendstaat als überhip, met 
rockgitarist Yarol Poupaud (50) en hun zoon Anton (13). En 
haar favoriete hang-out is nog altijd Le Mansart, de très 
Français bar in Pigalle waar we elkaar vijf jaar geleden  
ontmoetten toen ze samen met vriendin Sophie Mas haar 

eerste boek uitbracht: Altijd een Parisienne, de bijbel die ons leerde 
dat je niet in Parijs hoefde te wonen om een Parisienne te zijn. 

Nu is er haar tweede boek, Older, But Better, But Older, dat ze 
ook met Sophie Mas schreef. Over ouder worden, en over hoe dat 
soms leuk is, soms moeilijk maar hoe dan ook complex, verrassend 
en onder aan de streep louterend – mits je het goed doet. De 
Nederlandse vertaling komt tegelijk uit met het Engelse  
origineel, en Vogue Nederland is de eerste die Caroline de Maigret 
mag interviewen erover. Niet in Le Mansart, waar ze vijf jaar 
geleden binnenkwam in een oversized luipaardjas en met Yarol 
aan haar arm die haar niet achterliet zonder een hartstochtelijke 
omhelzing midden in het café. Deze keer bellen we, wat leuker is, 
want intiemer. Of misschien komt dat door het onderwerp. 
Waarom een boek over ouder worden?
‘Omdat we midden in dat proces zitten, Sophie en ik. Dit boek is 
anders dan het vorige, het is persoonlijk, kwetsbaar, het gaat over 
ons en over hoe ontregelend het is om ouder te worden. Want dat 
is het, om eerlijk te zijn. Opeens ben je volwassen, verantwoorde-
lijk, levensvragen dringen zich op omdat het nu of nooit is – je 
kunt misschien nog maar één keer veranderen van baan, van 
partner, van leven. En er verandert van alles. In je hoofd, hoe 
anderen naar je kijken, je lijf – dat is niet altijd makkelijk.  
Jongeren kijken anders naar je, mannen, dat is heel verwarrend.’
Ga je ook anders naar jezelf kijken?
‘Jazeker. Het is moeilijk om in de spiegel te zien hoe je gezicht 
opeens verandert, je huid wordt losser, je contouren minder 
uitgesproken. Dat is bevreemdend. Ik vind het ook moeilijk om 
mijn lichaam te zien verwelken, ik vind dat totaal niet prettig. 
Niet dat ik mezelf minder mooi vind, integendeel. Er zit geen 
oordeel achter. Het gaat er meer om dat je moet accepteren dat 
dingen veranderen. Ik vind dat lastig. ’
Wanneer is dat proces voor jou begonnen?
‘Och, ik denk een paar jaar geleden. Het gaat geleidelijk. Het is 
ook geen drama, hè. Het fysieke aspect vind ik niet prettig, ik was 
graag gestopt met ontwikkelen op mijn veertigste. Liever nog op 
mijn vijfendertigste. Maar mentaal vind ik het fantastisch om 
ouder te worden. Want het gaat gepaard met een zelfkennis die 
heel fijn is, je wordt opeens zelf je beste vriendin. Dat is geweldig.’
Ondanks het fysieke verval wordt de seks beter, schrijf je.  
‘Ja, je hebt niet meer zo de neiging jezelf te ontkennen. Naarmate 
je jezelf beter leert kennen, snap je ook je lijf beter, wat je fijn 
vindt. Je ontdekt dat als je zelf geniet, de ander daar over het 
algemeen ook profijt van heeft. Je kunt op een gezonde manier 
egoïstisch zijn. Seks wordt ook minder een performance. Als je 
jong bent, dan ben je permanent op zoek naar bevestiging van 
iedereen. Maar als je ouder wordt, dan hoef je niet meer altijd en 
overal de beste in te zijn. Ook niet in bed. Je weet dat je net zo 
slecht of goed bent als een willekeurige ander. Je kunt daardoor 
beter loslaten en meer genieten, het echt doen in plaats van op 
een afstandje naar jezelf kijken. Het is net als met de rest van je 
leven: je kunt steeds beter genieten van elk moment. Je begrijpt 
dat het leven nu is, niet straks of volgend weekend, nee nu, en hier. 
Dat vind ik het grootste cadeau. Maar dat gaat niet vanzelf.’ 

‘Mentaal vind ik ouder worden  
fantastisch. Het gaat gepaard met 

zelfkennis en je wordt opeens  
zelf je beste vriendin’
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Het doet er niet toe hoe oud je bent, 
tenzij je een Franse kaas bent
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Wat is daarvoor nodig?
‘Ah, als ik het geheim wist ... Ik geloof dat je aan jezelf moet 
werken, steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw, zodat je vrede 
met jezelf sluit. Ik ben in therapie geweest, ik heb hypnose 
gedaan. Ik heb van alles geprobeerd, want ik had ook met van 
alles te dealen. Als kind al had ik een woede in me die ik maar niet 
kon loslaten. Ik had dingen te vereffenen. Door aan mezelf te 
werken, vond ik de rust die me brengt waar ik nu ben. Ik geloof 
dat dat het is. Zien wat er niet goed gaat en daar iets aan doen. Ik 
hield niet van de manier waarop ik met anderen omging, ik voelde 
me daar slecht over. Dus ging ik op zoek naar antwoorden, 
waarom ik anderen pijn deed en mezelf. Volgens mij werkt het zo. 
We moeten allemaal aan onszelf werken, we hebben allemaal die 
verantwoordelijkheid.’
Vind je het leven nu leuker?
‘Ja. Ik heb altijd van het leven gehouden, maar het voelt zachter 
nu. Ik heb meer plezier. Het is niet dat ik andere dingen doe. Niet 
echt althans. Ik ben meer in de natuur, dat wel. Vroeger vond ik 
dat saai, ik hield van de stad. Maar nu doet het me echt goed om 
buiten te zijn. Het maakt me rustig.’ Haar sonore lach klinkt door 
de hoorn. ‘Dat betekent dat ik echt ouder ben geworden.’

 Baby’s en botox
Leeftijd is maar een getal, luidt een van de vele wijsheden in Older 
But Better. Een cliché, maar toch: het doet er niet toe hoe oud je 
bent, tenzij je een Franse kaas bent. Niettemin is het voor 
vrouwen soms een belangrijk getal. Boven de veertig dienen zich 
dilemma’s aan die mannen niet of minder hebben. Of je nog een 
kind krijgt, bijvoorbeeld. Of aan botox begint.
Waarom lijken deze beslissingen zo belangrijk?
‘Wat die baby betreft: je hebt straks geen keuze meer. Dat maakt 
seks voor single vrouwen best gecompliceerd. Bewust of onbewust 
is er voor hen altijd die gedachte dat ze nog een kind zouden 
kunnen krijgen. Ik heb vriendinnen die moeder hadden willen 
worden, maar dat nu niet meer kunnen vanwege een tikkende 
klok. Dat is verdrietig. Botox is een ander verhaal. Dat zie ik als 
een persoonlijke afweging die ieder voor zich moet maken. Ikzelf 
zou het graag doen, het lijkt me geweldig, maar ik krijg er stress 
van. Ik durf niet, ben bang dat ik er als iemand anders uit zal zien. 
Maar ik heb vriendinnen die zich juist meer zichzelf voelen 
dankzij botox. Je moet doen waar je je goed bij voelt.’
Ben je je anders gaan kleden sinds je ouder wordt?
‘Ja, maar niet omdat de maatschappij me zou verbieden nog 
minirokjes te dragen of zoiets. Maar ik ben me wel vrouwelijker 
gaan kleden. Ik geloof dat ik mettertijd heb geleerd dat ik niet per 
se krachtig hoef over te komen, dat ik vrouwelijk mag zijn en 
sterk en zacht tegelijkertijd. Ik heb nu meer de behoefte om me 
elegant te kleden dan voorheen. Ik weet niet waarom eigenlijk.’ 
Weer die sexy lach. ‘Ik ben een burgertrut geworden, daarom.’
Zoals je schrijft: je weet dat de dingen nooit meer hetzelfde zullen 
zijn als je elke dag make-up op doet.
‘Het is waar dat ik meer moeite doe dan voorheen. Zowel qua 
make-up als qua kleren. Vroeger trok ik een spijkerbroek aan met 
een wit T-shirt en was ik klaar. Nu kies ik nettere kleren en 
besteed ik meer tijd aan mijn haar. Ik geloof ook dat ik dat móet. 
Mijn gezicht wordt minder strak, dus de rest kan beter wat 
cleaner zijn. Maar dat is iets persoonlijks. Het zijn geen regels hè, 
dit heb ik gewoon bij mezelf gemerkt. Ook door MeToo. Het is 
alsof ik meer recht heb om vrouw te zijn dan daarvoor.’

Nu je het zegt, dat heb ik ook.
‘Echt, hè. Alsof ik ineens tegen mezelf zeg: voilà, ik heb het recht 
om in een kokerrok met hoge hakken naar een vergadering te 
gaan. Voorheen verborg ik mezelf, niet bewust, maar onbewust 
wel, denk ik. En nu inderdaad, mag mijn vrouwelijkheid er 
gewoon zijn. Best verbazingwekkend eigenlijk, en leuk.’

 De liefde
Nog zo’n wijsheid die je vergaart als je ouder wordt: de liefde is 
een spel. En dat spel heet soms Tinder tegenwoordig, of je nu wil 
of niet. Older But Better gaat niet alleen over seks, zelfkennis en 
minirokjes, maar ook over liefde. Natuurlijk. ‘Ik kan er uren over 
praten met mijn vrienden, vrouwen en mannen. Wij praten 
eigenlijk vooral over de liefde.’
Heb je de indruk dat je de liefde inmiddels begrijpt?
‘Nee, totaal niet. Gelukkig niet. Liefde is het grootste mysterie 
aller tijden en ik wil het niet begrijpen. Ik wil steeds weer verrast 
worden. Het verandert wel, je hebt op je veertigste anders lief dan 
op je twintigste. Het wordt complexer. Mensen komen met 
bagage en met een baan waarvoor ze moeten reizen of die veel 
tijd opslokt. Ze komen waarschijnlijk met een ex en misschien 
kinderen. Jijzelf ook. Maar goed, ik ben al vijftien jaar met 
dezelfde man en superverliefd.’
In je boek beschrijf je de midlifecrisis als een avontuurlijke fase 
waarin je je weer jong voelt. Heb jij het zo ervaren?
‘Ja, het was een wervelwind in mijn leven, maar ik ben blij dat ik 
erdoorheen ben gegaan, want ik ben de vrouw geworden die ik nu 
ben. Het was echt pittig. Een paar maanden lang twijfelde ik over 
alles: moet ik bij die man blijven voor de rest van mijn leven, dat 
is de hel, alles is al uitgestippeld, ik doe altijd hetzelfde … Dat 
soort vragen overviel me. Het ging nergens over eigenlijk, ik 
moest gewoon wennen. Dingen veranderden en dat moest ik 
accepteren. Accepteren en omarmen, daar gaat het om. Maar het 
duurt even voor je je hebt aangepast.’
En wie is die nieuwe vrouw?
‘Iemand die beter in staat is zichzelf te helpen. Ik kan de dingen 
nu beter analyseren dan voorheen. Ik heb ook geleerd om ‘mijn 
waarheid’ van dé waarheid te onderscheiden. Ik besef nu dat ik 
soms dingen hoor op mijn manier, die niet altijd zo bedoeld zijn. 
Dat is fijn, om alles met meer afstand te kunnen bekijken. Ik 
begrijp nu ook dat niemand echt perfect is en dat je geen perfectie 
van anderen moet verwachten. Vaak verlangen we hemel en aarde 
van anderen, wat alleen maar frustratie en verdriet oplevert. Maar 
iedereen doet zijn best en dat is al heel wat. Je wordt milder naar 
anderen en naar jezelf, en raakt dus ook minder teleurgesteld.’
Wat zou je zeggen tegen dat meisje van twintig dat je ooit was?
‘Ik geloof niet dat je echt adviezen aan jongeren kunt geven. Ik zei 
weleens tegen mezelf: ah, ik wou dat ik vroeger meer had gedurfd, 
wat vrijer was geweest. Maar eigenlijk klopt dat niet. Want op dat 
moment was ik er helemaal niet klaar voor om maar wat aan te 
klooien. Dus ik wil geen spijt hebben van iets wat me op dat 
moment hoogst oncomfortabel had doen voelen. Ik was toen niet 
dezelfde vrouw. Maar één ding zou ik wel zeggen: wees nieuws-
gierig. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn zoon: het maakt niet uit 
wat je doet, als je maar nieuwsgierig blijft.’ 

Ouder maar beter, maar ouder. De kunst van het volwassen worden  
van Caroline de Maigret en Sophie Mas ligt vanaf januari in de  
winkel (Atlas Contact, € 25).D
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