Interview met Anja Machielse
door Lydia Ketting-Stroet
Anja Machielse houdt een lezing op het lustrumcongres SolidariteitsLab. Anja Machielse hebben
we gevraagd om een lezing te houden over solidariteit naar ouderen. Zij is
bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van Kwetsbare Ouderen’ aan de Universiteit voor
Humanistiek op een leerstoel die is gevestigd door de gemeente Rotterdam. In de voorbereiding
voor de lezing hebben we besproken welke aspecten van dit brede onderzoeksveld interessant
kunnen zijn voor onze lustrumcongresgangers. Daarnaast is het leuk om iets meer van onze
spreeksters te weten.
Anja Machielse komt uit een klein dorpje uit de omgeving van Breda. Zij is getrouwd en heeft
geen kinderen, maar heeft verschillende mantelzorgtaken. Na de middelbare school heeft zij de
opleiding tot bibliothecaris-documentalist gedaan. Als eerste in de familie ging zij studeren. Met
lezen als belangrijke hobby kwam zij bij deze opleiding uit, maar aansluitend is zij filosofie gaan
studeren. Daarna is zij gepromoveerd in de sociale wetenschappen en heeft ze zich toegelegd op
in de praktijk toepasbaar onderzoek bij ouderen. Haar ouders waren supertrots op de mijlpalen
die zij heeft bereikt. Haar werk is heel intensief maar de onderwerpen waarmee zij zich bezig
houdt, zijn zodanig boeiend dat dit een belangrijke bron voor energie is. Zij ziet een kentering in
de samenleving waarbij er meer aandacht is voor sociale aspecten van het ouder worden. Het
verlies van regie, van sociale contacten en het vinden van vertrouwde personen voor mensen die
ouder worden en eenzaam raken is momenteel een grote uitdaging. Hier speelt solidariteit ook
een grote rol omdat dat samen hangt met oprechte aandacht voor de unieke levensverhalen van
mensen. Ook bij dementerende ouderen is aandacht hiervoor vaak een sleutel voor contact. Een
bedreiging is de ontwikkeling van steeds grotere bescherming van de privacy waardoor
laagdrempelige contacten ontmoedigd worden. Is het in de gaten houden van je buren geen
inbreuk op de privacy?
Als zij tijd over heeft, speelt zij graag bridge en is lezen nog steeds een bron van inspiratie (vooral
goede romans kunnen dat bieden). Maar werk en privé vertonen al snel raakvlakken omdat de
mantelzorg die ze verricht en de aandacht voor de sociale aspecten voor ouderen haar
aandachtsgebied is voor haar leerstoel.
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