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Er was eigenlijk geen plan toen ze begonnen. Ze
wilden wel iets anders laten zien aan de
buitenwereld. En ze dachten het, lekker efficiënt, te
doen op Facebook. De romanschrijfster moest dus
korte teksten maken. De fotografe stond voor
geheel vrij werk, weer eens iets anders dan werken
in opdracht. Ze benaderden een paar interessante
mensen. Of ze even langs mochten komen. Voor een
praatje en een foto.
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100 portretten in
estafetteproject

Vaag plan van
twee vrouwen
leidt tot boek

Max Sipkes

Heemstede Q Julie Blik (50) uit
Heemstede liep al een tijdje rond
met een vaag idee. Toen ze erover
sprak met Ariëlla Kornmehl (43)
uit Amsterdam klikte het, ook
hadden ze nog geen idee waar het
op uit zou lopen. Nu, twee jaar
later, resulteert het in een boek.
Van een vaag idee ontstond een
estafetteportret. Ze vroegen wat
’leuke’ mensen om een gesprek.
Hun bevindingen plaatsten ze op
Facbook. Ariëlla schreef de tekst,
Julie maakte de foto. Zo kreeg hun
plan al wat vorm en structuur.

Inkijkje

Miss Melera

Op 23 juni 2015 verscheen het eerste portret op hun pagina ‘Facestories’. Het is een inkijkje in het
leven van DJ Olivier Weiter, die
graag kookt en het liever niet heeft
over zijn drugsgebruik. Hij geeft
de dames opdracht langs te gaan
bij collega DJ Miss Melera. Zij
heeft last van perfectionisme. De
foto toont de Miss met perfect
getooide haarlok waarbij ze strak
met één oog in de lens kijkt.
De verhalen in het boek zijn kort,
ze passen allemaal op een pagina.
De gesprekken duurden veel lan-

Aaltje van Zweden

Beppy Viergever
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Julie Blik fotografeerde, Ariëlla Kornmehl schreef.

ger, ze namen er elke keer flink de
tijd voor. Dat pakte goed uit, want
als aan het eind van de ontmoeting
de foto gemaakt moest worden was
het vertrouwen gewekt. Alle foto’s
tonen trotse mensen die de camera
niet schuwen en op zijn voordeligst, met bestaand licht, zijn belicht.
Aanvankelijk bezochten de vrouwen mensen thuis. Dat werd wel
heel erg bewerkelijk. Toen Ruud

Ruud Douma

Douma, die met zijn alter ego
Dolly Bellefleur bekendheid geniet, voorstelde elkaar te ontmoeten in het Amsterdamse Lloyd
hotel vonden ze daar de ideale
ambiance voor een goed gesprek.
,,En het licht is er prachtig”, zegt
Julie.

Estafette
De estafette-vorm bracht ze in
contact met jong, oud, beroemd en

MARLOES BARNHOORN

minder bekend. Bekend is illusionist Hans Klok. Het verhaalt over
een perfectionist die van zijn moeder leerde te relativeren bij tegenslagen. De foto toont een tevreden
roker. Iets loensend kijk couturier
Edwin Oudshoorn in de camera.
Hij vertelt over zijn gereformeerde
opvoeding in Lisse. Niets weerhield
hem met zijn homoseksualiteit uit
de kast te komen. Zijn omgeving
was dan wel zwaar gelovig maar

Steffen Morrisson

zeker net zo tolerant.

Make-a-wish
De wekelijkse Facebook-publicatie
leek hun enige doel. De ontmoeting (nummer 39) met Hanneke
Verburg bracht daar verandering
in. Een scheiding en verlies van
familie voerden Hanneke naar een
carrière met maatschappelijke
impact. Bevlogen spreekt ze over
haar ‘Make-a-wish’, dat voor zwaar

Hans Klok

zieke kinderen hun ‘allerliefste
wens’ vervult. Dat bracht de fotografe en de schrijfster op het idee
hun project af te ronden met een
boek. Na een kleine zoektocht
vonden ze de uitgever Lecturis
bereid het in boekvorm uit te brengen. Een deel van de opbrengst
ervan gaat naar Make-a-wish.
Facestories is uitgegeven bij Lecturis en verkrijgbaar voor 25 euro.

Barbara Barend

Jeroen Vullings
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