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‘OP BALI snorkelde  
ik letterlijk TUSSEN 

HET PLASTIC,  daar 
wilde ik iets aan doen’
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INTERVIEW

Passie
‘Op mijn dertiende deed ik voor het eerst mee aan een 
modellenwedstrijd. Die eerste keer over de catwalk lopen vond 
ik zo leuk dat ik daarmee door wilde gaan. Samen met mijn 
moeder zocht ik een fotograaf, poseerde ik en plaatste de foto’s 
op sociale media. Dat leidde tot meer bekendheid, meer 
modellen werk, mijn deelname aan Holland’s Next Top Model en 
een opdracht voor Paris Fashion Week.’

#MeToo
‘Voor mijn modellenwerk heb ik veel gereisd, veel van de 
wereld gezien en met veel mensen samengewerkt. Naast alle 
leuke ervaringen, zitten er ook vervelende tussen. Toen de 
#MeToo-beweging opmars maakte, kwam naar buiten dat ook 
ik weleens niet goed behandeld ben. Het was moeilijk om me 
daarover uit te spreken, maar ik heb het wel gedaan, mede om 
jonge modellen te attenderen op de andere kant van deze 
droomwereld. Zo heb ik iets slechts kunnen veranderen in iets 
goeds, daar ben ik heel blij mee.’

Bali
‘Toen ik op Bali was, viel de grote hoeveelheid plastic op het 
strand en in de zee mij op. Ik snorkelde zelfs letterlijk tussen de 
rommel. Ik had al langer het gevoel dat ik iets terug wilde doen 
voor de wereld, maar ik wist nooit goed wat. Tot ik daar ging 
zwemmen. Dat plastic, daar wilde ik iets aan doen.’

Sharon Pieksma draagt sinds vorig jaar de titel 
Miss Nederland en heeft met haar succesvolle 

modellencarrière en bikinilijn het nodige 
bereikt. Toch was dit niet genoeg voor de  
jonge Rotterdamse. Ze deed onlangs mee  
aan de verkiezing voor Miss Universe en  

zet zich in voor een betere wereld.

TEKST MARJOLEIN VAN DE MUNT
FOTOGRAFIE WILLIAM SETIAWAN

Sharon Pieksma

‘Ze waren bij 
Miss Universe 
niet klaar voor 
iemand als ik’ 

Missverkiezingen
‘Voordat ik meedeed aan Miss Nederland had ik al een eigen 
bikinilijn van gerecycled plastic, maar ik wilde meer doen. 
Er kwam iemand van Miss Nederland naar me toe, die me ver-
telde over het platform en de mogelijkheden daarvan. Via deze 
weg kon ik een groot publiek bereiken, zeker als ik daarna ook 
mee zou doen aan Miss Universe. Ik dacht: dit doe ik, dit is 
mijn missie. Het plasticprobleem heeft dus altijd voorop gestaan.’ 

Competitie
‘In de modellenwereld zijn vrouwen heel competitief, dus ik was 
benieuwd hoe dit bij Miss Universe zou zijn. Uiteindelijk viel het 
me alles mee: heel bijzonder hoe goed iedereen met elkaar 
omging. Miss Universe draaide volledig om women empowerment. 
Zo mooi wanneer vrouwen samen zoiets kunnen bereiken.’

Teleurstelling 
‘De uitslag van de Miss Universe-verkiezing viel tegen. Ik had 
verwacht in de top 20 te eindigen, al begrijp ik wel waarom dat 
niet gelukt is. Ze waren nog niet klaar voor iemand zoals ik, 
want in Amerika spelen heel andere dingen dan bij ons. Wij zijn 
hier veel bezig met plasticvermindering, maar daar wordt het 
nog veel gebruikt. Mij in de spotlight zetten, zou dus hoe dan ook 
leiden tot kritiek. In Amerika is black women empowerment erg 
belangrijk, dus hadden ze een winnaar als deze (de Zuid-
Afrikaanse Zozibini Tunzi, red.) nodig.’

Beauty
‘Het was wennen om zoveel make-up te dragen tijdens de 
verkiezingen. Ik heb een gevoelige huid en vind het heerlijk om 
zonder make-up de straat op te gaan. Toch heb ik een aantal 
producten standaard in mijn tas, zoals de clearity cream van 
hannah, zonnebrand en een lippenstift.’

Inspiratie
‘In de cosmetica-industrie wordt gebruikgemaakt van plastic 
verpakkingen, daarom ben ik er trots op dat ik een inspiratie heb 
kunnen zijn voor hannah, hoofdsponsor van Miss Nederland. 
Dat merk is namelijk bezig met het doorontwikkelen van de 
recyclebare lijn, die komend jaar wordt uitgebreid. Zelf kies ik 
vaak alternatieven van plastic wanneer het om cosmetica gaat. 
Denk aan glazen potjes of herbruikbare flesjes.’

Bewust
‘Voor mijn plasticmissie deed ik een fotoshoot, Lost in trash, 
waarmee ik de realiteit wilde laten zien. Ik lig tussen het vuilnis 
en ben heel blij met het resultaat. Voor mijn werk als model 
probeer ik zoveel mogelijk met de trein te reizen, zeker binnen 
Europa. Daarnaast organiseer ik beach cleanups, iets wat ik wil 
blijven doen, om jonge kinderen te inspireren.’

Toekomst
‘De komende tijd blijf ik me inzetten voor het milieu en wil ik 
me bezighouden met modellenwerk en muziek. Ik werk ook als 
dj en wil mijn eigen nummers leren produceren. Ook in die 
scene geldt: geen plastic in mijn dj-booth!’ n


