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Imperfect, bevrijd en met een missie
Voor Evelyn Prins-
Koelewijn is het wel heel 
mooi dat haar eerste 
expositie als fotografe in 
het gemeentehuis van 
Bunschoten is. De plaats 
waar ze een tobbende 
schooljeugd doorbracht, 
als meisje met zichtbaar 
lichamelijke beperkingen 
dat zo graag normaal 
wilde zijn. Maar die 
tijd ligt ver achter haar. 
Ze heeft inmiddels 
de kracht van haar 
imperfectie ontdekt en 
is als inspiratiebron voor 
andere vrouwen niet 
meer te stoppen.    

HANS VELTMEIJER

De expositie van Evelyn Prins in 
de burgerzaal van het gemeen-
tehuis wordt geopend door Ma-
rianne Brug. En dat is verre van 
toevallig. Want deze onderne-
merscoach stond aan de basis van 
een ommekeer in het leven van 
de Spakenburgse. In een gratis 
adviesgesprek in 2013 vertelde zij: 
,,Jouw imperfectie is juist jouw 
kracht. Het onderscheid je van de 
rest, dus maak daar gebruik van.”
Zo had ze het nog nooit bekeken. 
,,Hoezo kracht? Het zat juist altijd 
in de weg.” Met spasme en hy-
permobiliteit werd zij geboren en 
ze groeide ermee op als ware het 
een grote last. Sterker: ze haatte 
haar imperfectie, zoals ze het zelf 
uitdrukt. 
Thuis was zij gelukkig, maar op 
zowel de lagere als de middelbare 
school werd zij regelmatig gepest 
en buitengesloten. Want Evelyn 
praatte anders en bewoog zich 
soms vreemd. ,,Ik voelde me mis-
lukt en wilde niets liever dan erbij 
horen en geen beperkingen heb-
ben.” De frustraties liepen steeds 
verder op tijdens haar schooltijd. 
Haar hbo-vervolgstudie sociaal-
pedagogische hulpverlening in 
Ede bracht betere tijden. Ze kreeg 
er vriendinnen en voelde zich op 
haar gemak. ,,Dat was heel fijn. 
Maar toch baalde ik nog steeds 
van mijn beperking. Ik dealde 
ermee. De echte haat was weg, 
maar ik wilde nog steeds heel 
normaal zijn.” 

Pijnlijke sollicitatiege-
sprekken
Ze behaalde haar diploma en ging 
op zoek naar werk. Een schier 
onmogelijke opgave. Sollicitaties 
leidden tot nieuwe negatieve er-
varingen. Je bent wel goed, maar 
je moet er rekening mee houden 
dat als er iemand komt die wel 
normaal praat, we die nemen, was 
één van de reacties. ,,Dat zijn din-
gen die heel veel pijn doen.”
Toch gaf ze niet op. Uiteindelijk 
kreeg ze een baan als begeleider 
op een buitenschoolse opvang, 
onder haar opleidingsniveau. Ze 
wilde graag meer ervaring met 
het werken met kinderen op-
doen. Ze had er ook veel plezier 
in, maar haar beperkingen zaten 
haar in de weg bij het sjouwen 
met de kleintjes. ,,Het werd me 

lichamelijk te zwaar, mijn spieren 
raakten constant overbelast.”   
Toen zij de fotovakschool had 
afgerond, was het duidelijk waar 
haar toekomst lag. Ze besloot van 
haar hobby haar werk te maken 
en ging aan de slag als fotografe 
van gezinnen en bruiloften. Maar 
ook dat werk bleef soms onge-
makkelijk vanwege haar beper-
kingen. ,,De mensen schrokken 
vaak wanneer ze mij zagen en 
wisten niet hoe ze met de situatie 
om moesten gaan.”

Naar buiten treden
Ze ging meer van zichzelf tonen, 
zodat mensen wisten wat ze kon-
den verwachten. Dat deed ze via 
de website van, toen nog, Evelyn 
Fotografie en sociale media. 
Ongeveer tegelijkertijd ging zij 
in op het aanbod voor een gratis 
gesprek met een ondernemers-
coach. En daar zijn we weer bij 
het keerpunt in haar leven be-
land. De eyeopener van Marianne 
Brug. Maar ook een uitspraak van 
de Afro-Amerikaanse schrijfster 
en dichter Maya Angelou verste-
vigde haar nieuwe koers naar be-
vrijding. ‘If you are always trying 
to be normal, you will never know 
how amazing you can be.’ Mis-
schien doe ik wel zo erg mijn best 
om erbij te horen, dat ik voorbij 
ga aan wat mij uniek maakt, be-
sefte ze. 
Het naar buiten treden, had eerst 

het effect dat meer gezinnen en 
bruidsparen haar vonden, juist 
door haar verhaal. Maar ook 
vrouwelijke ondernemers klopten 
spontaan bij haar aan. Ze vertel-
den dat ze werden aangesproken 
door haar verhaal en dat ze haar 
stijl van fotografie - licht en kleur-
rijk - zo mooi vonden. ,,Ik merkte 
dat ik dat heel leuk vond, ik werd 
er blij van. Alles kwam erin sa-
men.’’
De ultieme bevestiging dat zij op 
deze doelgroep moest overstap-
pen, kreeg ze bij een workshop. 
Een vrouw die stijf stond van de 
spanning omdat ze op beeld vast-
gelegd zou worden, klampte haar 
aan en zei: ‘Toen jij binnenkwam, 
zag ik dat je ook imperfect bent. 
Toen ontspande ik.’

Dromen en passies
Ze veranderde de naam van haar 
bedrijf in Onbeperkt Puur en ging 
zich met haar fotografie toeleggen 
op het inspireren van anderen 
om ook zichzelf te zijn, met alle 
imperfecties. Ondertussen bleef 
ze haar verhaal vertellen; ze ging 
zelfs filmpjes opnemen en online 
zetten. ,,Dat was heel spannend. 
Vooral dat anderen mijn stem 
met mijn spasme hoorden.”
De vrouwen die zij fotografeert, 
hebben op het eerste oog hele-
maal geen imperfecties. Evelyn 
ziet dan vaak heel mooie vrou-
wen. ,,Maar ze vinden wel dat ze 

imperfecties hebben. Een ieder 
heeft haar eigen onzekerheid.” 
Dat kan een onderkin zijn, een 
onzuivere huid of vetrollen. Geen 
schokkende gebreken, maar wel 
een reden om niet op de foto te 
durven. Tijdens de fotosessie 
stelt ze de vrouwen vragen over 
hun dromen en passies. Bij de 
beantwoording daarvan klikt de 
camera. Op dat moment zijn ze 
zichzelf. Dat is de methode van 
haar onderneming. Ze reist er het 
hele land mee af.
Tijdens het fotograferen komen 
de onzekerheden naar boven en 
hebben de vrouwelijke onderne-
mers er nog moeite mee. Maar 
drie dagen later laten ze haar we-
ten: ‘O ja, ik sta er echt op hoe ik 
ben en dat wil ik ook.’ Ze hebben 
hun angsten overwonnen. Dan 
heeft Evelyn Prins haar doel be-
reikt. ,,Dat geeft veel voldoening. 
Het is mooi dat ik zo’n inspiratie 
kan zijn.” Ze wil verder. Haar eer-
ste boek is in aantocht en ook als 
publiek spreekster wil ze vrouwen 
inspireren. 

Trots
Voorlopig culmineert alles straks 
in de expositie Puur Geluk in het 
gemeentehuis van Bunschoten. 
De twintig mooiste foto’s die 
ze het afgelopen anderhalf jaar 
maakte, koos ze er voor uit. De 
portretten stralen ‘puur geluk’ 
uit. Het zijn ook genietfoto’s, 

merkt ze op, bij het tonen van 
een prachtige compositie van een 
krachtige vrouw te midden van de 
Soester Duinen.    
Ze koestert geen revanchegevoe-
lens jegens de gemeenschap die 
haar in haar jeugd afwees. ,,Ik 
voel liefde voor het dorp. Die pe-
riode ligt achter me. Ik heb er zelf 
ook een bijdrage in gehad. Ik was 
heel onzeker en niet weerbaar. 
Zoiets zou me nu niet meer over-
komen. In mijn jeugd werd mij 
vaak verteld dat ik harder moest 
strijden in de wereld vanwege 
mijn beperkingen. Maar ik weet 
nu dat ik het meeste succes heb 
wanneer ik compleet mezelf ben. 
Het geeft een bevrijd gevoel om 
niet te hoeven voldoen aan de ei-
sen die de maatschappij je oplegt.”  
Ze ziet de expositie ook als een 
uitgelezen kans om deze ‘missie’ 
uit te dragen. ,,Om vrouwen zich-
zelf kwetsbaar op te laten stellen 
en de kracht van de imperfectie te 
laten zien.” No hard feelings, maar 
dat dit in het dorp plaatsvindt 
waar ze is geboren en getogen en 
nog steeds woont, is natuurlijk 
wel heel mooi. ,,Dat ik er nu zo 
kan staan, hoe ik ben. Trots op 
mezelf.”

De expositie ‘Puur Geluk’ wordt 
van 4 september tot en met 27 
oktober gehouden in de burger-
zaal van het gemeentehuis van 
Bunschoten.

Evelyn Prins: ,,Ik weet nu dat ik het meeste succes heb wanneer ik compleet mezelf ben.’’ (foto: Hans Veltmeijer)


